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Resumo 

Este artigo versa sobre a inserção da Educação Física no Brasil e o seu 
compromisso escolar de proporcionar um aprofundado conhecimento a respeito dos 
diversos temas da cultura corporal, bem como a importância da ginástica geral ao 
combate das práticas puramente esportivas dentro da escola. Ao longo da história 
vários conteúdos foram inseridos na educação física escolar como, a dança, a luta, 
as brincadeiras e os jogos, assim como outras visões e questionamentos originaram 
concepções a respeito dos conteúdos da educação física, entretanto nenhuma 
dessas tendências ameaça seriamente a hegemonia do esporte dentro da escola. 
Assim sendo, os objetivos desse estudo foram analisar os fatores que contribuem 
para a integração da ginástica geral na educação física escolar no ensino 
fundamental, estudando a evolução da ginástica geral na educação física brasileira e 
identificando a ginástica geral como conteúdo da educação física escolar. Esse 
estudo baseia-se em pesquisa bibliográfica em abordagem qualitativa descritiva. 
Palavras-chave: Ginástica. Ginástica Geral. Educação Física. Escola Pública. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo versa sobre a inserção da Educação Física no Brasil 

durante o século XIX, seguindo o contexto histórico cultural político de cada época. 

Atualmente não é diferente, ela acompanha o capitalismo exacerbado e as 

imposições da indústria do lazer e do consumismo que utilizam as práticas corporais 

como ferramenta. 

Considerando que a escola não vive isolada da sociedade, a esportivização 

adentrou os portais das instituições escolares através da educação física, aderindo 

às imposições do esporte de rendimento em detrimento aos outros conteúdos da 

Educação Física, principalmente a partir de 1940, com a chegada da Educação 

Física generalizada no Brasil, onde segundo Ayoub (2007) a ginástica que até então 

era o principal conteúdo da educação física escolar, começa a ser gradativamente 

substituída pelo esporte. 
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Ao abordar os conteúdos da cultura corporal da Educação Física Escolar 

considera-se como seus conteúdos o jogo, o esporte, a dança, a ginástica e a luta, 

os quais necessitam ser desenvolvidos de forma amena, desde que abrange todas 

as dimensões de cada prática corporal indistintamente. Nesse sentido, com intuito 

de cumprir com o compromisso da Educação Física Escolar em proporcionar um 

aprofundado conhecimento a respeito dos diversos temas da cultura corporal, a 

ginástica geral pode ser desenvolvida como proposta de ajuda ao combate das 

práticas puramente esportivas dentro da escola, pois abrange a ideia de uma prática 

corporal partindo do componente lúdico da cultura corporal, por meio de uma 

ginástica orientada para o lazer, priorizando o prazer, a criatividade e a liberdade de 

expressão.  

Ramos (2008) considera em seu estudo que a prática da educação física 

auxilia no desenvolvimento integral do aluno, tanto nos aspectos físico, cognitivo e 

social, como no aspecto psicológico. A ginástica geral valoriza o que o indivíduo já 

possui de conhecimento a respeito de determinado assunto, considerando as suas 

relações sociais com a prática corporal, e essas experiências trazidas pelos alunos 

são atribuídas ao processo educacional com o intuito de superá-las e transformá-las 

por meio do seu próprio esforço de superação dos seus próprios limites. 

Neste contexto, de acordo com os eixos temáticos de pesquisa existentes no 

Núcleo de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação do CEDF/UEPA pode-se identificar 

que a intenção deste estudo está presente na proposta do enfoque “sócio-

antropológico e histórico das práticas corporais”, mais precisamente na área da 

educação física escolar. 

Ao longo da formação superior a área escolar sempre despertou grande 

interesse, incentivando assim a vontade de pesquisar sobre seus domínios. No 

entanto, foi a partir da disciplina Ginástica Contemporânea que o objeto de pesquisa 

proposto neste estudo foi se definindo melhor, quando no contato com a disciplina 

tive acesso ao conteúdo da Ginástica Geral, junto com suas funções e benefícios. A 

vivência com a disciplina trouxe debates inquietantes a respeito do conteúdo da 

Ginástica Geral, uma vez que apresenta muita importância para o desenvolvimento 

da educação física escolar, mas, no entanto é pouco praticada. 

Assim sendo, os objetivos deste estudo no âmbito geral foi analisar os fatores 

que contribuem para a integração da ginástica geral na educação física escolar no 
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ensino fundamental e os objetivos específicos foram estudar a evolução da ginástica 

geral na educação física brasileira, assim como identificar a ginástica geral como 

conteúdo da educação física escolar. 

Nesse contexto de discussão entre os conteúdos da educação física escolar e 

a falta da prática dos mesmos em detrimento somente do esporte, é que este tema 

foi escolhido por considerar a ginástica geral uma atividade física fundamental a ser 

desenvolvida nas escolas, pois segundo Ramos (2008) atualmente tem sido pouco 

ensinada pelo fato de os professores não terem vivência com o respectivo conteúdo, 

o que os leva normalmente a escolher atividades mais conhecidas, como as 

modalidades esportivas. 

E assim, busca-se compreender como os professores de educação física 

organizam suas práticas, através do seguinte problema de pesquisa: a ginástica 

geral pode ser considerada, como recurso pedagógico da educação física escolar no 

ensino fundamental da escola pública? 

Acredita-se que a ginástica geral seja uma ferramenta que proporciona 

conhecimentos diversos, tanto quanto a língua portuguesa, matemática, história e 

outras, por isso as aulas de educação física dentro do âmbito escolar não podem 

deixar de proporciona tal conteúdo aos seus alunos. 

Para tanto, este artigo está organizado três sessões, a primeira sessão 

intitulada “evolução histórica da ginástica”, versa sobre a origem etimológica, o 

movimento ginástica europeu, assim como os que contribuíram para que a ginástica 

fosse difundida, reconhecida e aprimorada em todas as partes do mundo. A 

segunda, “a educação física na escola pública”, trata das principais influências que a 

caracterizaram como disciplina, assim como as leis que a embasaram, e a terceira 

sessão “a ginástica geral”, aborda a trajetória da ginástica e a ginástica geral na 

escola pública e a importância da educação física escolar. 

 

1  EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA GINÁSTICA 

 

Ginástica é palavra originária do grego gymnastiké - Arte ou ato de exercitar o 

corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade, e gímnó - nu, despido, Ferreira (1986), faz 

associação entre o exercício físico e a nudez ("exercitar o corpo nu"), no sentido de 

destituído de maldade, do imparcial, neutro e do puro. 
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Soares (1998) comenta que o termo “ginástica” na sociedade ocidental 

europeia, englobava uma enorme gama de práticas corporais, tendo seu início a 

partir século XIX, período em que são sistematizados os métodos ginásticos 

europeus, representados principalmente pelas escolas de ginástica alemã, sueca e 

francesa, no qual pode-se considerar como período que marca a transição da 

ginástica (como era concebida antes do Movimento Ginástico Europeu) para a 

ginástica científica, o mesmo seria dizer, da ginástica para a ginástica atual. 

Langlade e Langlade (1986, p. 21) afirma que para os gregos, ginástica 

significava "[...] exercícios físicos em geral e estes compreendiam corridas, 

lançamentos, saltos, lutas etc.; em resumo, todos os exercícios denominados na 

atualidade atletismo ou esportes".  

Segundo Ayoub (2007), o movimento ginástico europeu pode ser entendido, 

como “o conjunto, sistematizado pela ciência e pela técnica, do que ocorreu em 

diferentes países ao longo de todo o século XIX, especialmente na Alemanha, 

Suécia, Inglaterra e França". Guardadas as diferenças e particularidades entre as 

diversas nações, pode-se considerar que o movimento ginástico europeu acentuava 

finalidades comuns, como regenerar a raça, desenvolver a saúde, a coragem e a 

força para servir à pátria nas guerras e na indústria, porém objetivo maior era o de 

moralizar os indivíduos e a sociedade, intervinda radicalmente em modos de ser e 

de viver, e para a concretização de tais finalidades, foram "recrutados" os serviços 

da ciência (SOARES,1998). 

Para Abreu (1987), a educação física parte de uma necessidade instrucional, 

que evolui da disciplinarização do corpo para a formação de um novo homem-

cidadão, reprodutor de valores e normas incorporados instrucionalmente a partir da 

ginástica. 

Nesse sentido, Borges (1970), formulou ao definir ginástica, uma proposta 

bastante sugestiva, evidenciando cabalmente a subordinação da ginástica ao saber 

médico: a ginástica seria "uma parte da medicina" que ensina o modo de conservar 

e restabelecer a saúde por meio do exercício. Além dessa conceituação, a ginástica 

é também recomendada por permitir:  

a) um porte físico mais adequado;  

b) um desenvolvimento físico melhor;  

c) fortalecimento da saúde;  
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d) melhor disciplina escolar;  

e) maior progresso nos estudos.  

Assim, nota-se que, tendo em vista a definição e a justificativa da importância 

da ginástica, o referencial é centrado na construção de um corpo sadio e 

disciplinado, que para Melo (1989) é composta por um conjunto de conhecimentos 

teóricos e práticos, vinculados ao corpo, sem que a questão da "mente" tenha sido 

sequer mencionada. Nesse caso nem mesmo a dualidade corpo/mente é formulada. 

Os precursores da educação, que passaram pelo Renascimento italiano, pelo 

Iluminismo francês, alemão e inglês e que alcançaram o seu apogeu o século XIX, 

acredita-se que foram também fundadores da educação física, pois de acordo com 

alguns autores já citados neste estudo, apenas nesse período inicial resguardou-se 

mais o sentido humanista, individualizado e grupal da prática de exercícios físicos, e 

menos o propósito social de maior abrangência. 

Bracht (1997), considera em seu estudo que o caminho percorrido pela 

ginástica, inúmeras terminologias têm sido criadas, configurando diferentes tipos de 

ginástica, de acordo com as suas principais características e objetivos. E esses 

diversos tipos existentes na atualidade revelam, em maior ou menor grau, das suas 

ligações com as exigências da esportivização, uma sintonia com as pressões da 

indústria do lazer, a qual tem estimulado e favorecido os modismos no campo das 

práticas corporais.  

Passos (1988), não obstante esse movimento de introdução de técnicas 

esportivas no Brasil pode-se considerar o grande momento da educação física 

brasileira seria esboçado em torno de 1920, com que talvez ainda imprecisamente 

denominado de escolarização da educação física. Essa escolarização no Brasil 

significou tanto a explicitação de um projeto educacional quanto à elaboração de um 

conjunto de leis voltadas para a implementação da prática obrigatória da educação 

física nas escolas brasileiras. 

Passos (1988) comenta que um dos momentos marcantes para a história da 

educação física no Brasil, foi a de ser tratada quando da sua constituição a partir do 

saber médico, complementado por instituições que, de alguma maneira, utilizavam-

se da atividade física orientada; neste caso, a escola, o exército e a marinha. Com 

base nesses elementos constitutivos, que se definiam portadores de um 

determinado saber, ao qual denominavam educação física, a implementação dos 
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desportos modernos constituiria momento particularmente significativo deste 

processo, já carecendo de estudo aprofundado e específico. 

Para Ayoub (2007) uma ginástica que consiga reagir aos dogmas da ciência 

positivista para encontrar suas respostas, que esteja aberta aos ensinamentos 

multifacetados da cultura corporal, que aprenda com a ousadia prudente do 

funâmbulo e com a prudência-ousada do ginasta, com a flexibilidade firme da 

contorcionista e com a firmeza flexível da ginasta. 

 

2  A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA PÚBLICA 

 

Para uma melhor compreensão da educação física na escola pública, se faz 

necessário considerar suas origens no contexto brasileiro, assim como as principais 

influências que a caracterizaram como disciplina, dentre elas cita-se Rui Barbosa 

que no ano de 1879 já defendia a inclusão da ginástica nas escolas e a equiparação 

dos professores de ginástica aos das outras disciplinas, destacando a importância 

de se ter um corpo saudável para sustentar a atividade intelectual. 

Para Sérgio (1989), foi somente em 1929, durante a realização da III 

Conferência Nacional de Educação, foi permitido que os profissionais presente 

discutissem os métodos, as práticas e os problemas relativos ao ensino da 

Educação Física, pois a mesma era ensinada baseada nos métodos europeus — o 

sueco, o alemão e, posteriormente, o francês.  

Já nos anos 30, o Brasil passa por mudança conjuntural significativa com o 

processo de industrialização e urbanização e o estabelecimento do Estado Novo. 

Nesse contexto, a Educação Física ganha novas atribuições que foram: fortalecer o 

trabalhador, melhorando sua capacidade produtiva, e desenvolver o espírito de 

cooperação em benefício da coletividade, porém com a elaboração da Constituição 

de 1937, a qual inclui a educação física no currículo como prática educativa 

obrigatória e não como disciplina curricular, junto com o ensino cívico e os trabalhos 

manuais, em todas as escolas brasileiras (SÉRGIO, 1989). 

 De acordo com Tani (1989), do final do Estado Novo até a promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, houve um amplo debate sobre o 

sistema de ensino brasileiro, na qual ficou determinada a obrigatoriedade da edu-
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cação física para o ensino primário e médio. A partir daí, o esporte passou a ocupar 

cada vez mais espaço nas aulas de educação física.  

Em relação ao âmbito escolar, a partir do Decreto nº 69.450, de 1971, a 

Educação Física foi considerada como "a atividade que, por seus meios, processos 

e técnicas, desenvolvem e aprimoram forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e 

sociais do educando", porém, a falta de especificidade do decreto manteve a ênfase 

na aptidão física, tanto na organização das atividades como no seu controle e 

avaliação.  

Na década de 80, acontece uma mudança significativa nas políticas 

educacionais: a educação física escolar, que estava voltada principalmente para a 

escolaridade de quinta a oitava séries do primeiro grau, passou a priorizar o 

segmento de primeira a quarta e também a pré-escola. O enfoque passou a ser o 

desenvolvimento psicomotor do aluno, tirando da escola a função de promover os 

esportes de alto rendimento, e assim, as relações entre educação física e sociedade 

passaram a ser discutidas sob a influência das teorias críticas da educação. 

Sendo assim, a partir de então, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) promulgada 

em 20 de dezembro de 1996 em seu art. 26, § 3°, onde a mesma versa que "a 

educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, e componente 

curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da 

população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos", com isso transformou o 

caráter que a mesma assumiu nos últimos anos. Dessa forma, a educação física 

deve ser exercida em toda a escolaridade de primeira a oitava série. 

A escolarização da educação física no Brasil significou tanto a explicitação de 

um projeto educacional quanto a elaboração de um conjunto de leis voltadas para a 

implementação da prática obrigatória da educação física nas escolas brasileiras. Esse 

processo de escolarização acabou por configurá-la no país, e perdurou até os anos 

60, quando um conjunto de fatos indicaria a configuração de um novo patamar no 

desenvolvimento histórico da educação física. Dentre esses fatores, pode-se citar a 

consolidação da educação física no ensino superior, especialmente com a configuração 

de um sistema de pós-graduação.  

Os professores de Educação Física no Brasil são profissionais formados na 

universidade e têm o título de professor licenciado em Educação Física, uma 

formação muito diferente da dos profissionais de Educação Física dos países 
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europeus, dos Estados Unidos e do restante dos países americanos, visto que a 

maior parte deles possui somente uma habilitação em Educação Física ou em 

Desportos, obtida por meio de cursos profissionalizantes. 

 

3  A GINÁSTICA GERAL 

 

Acompanhando a trajetória da ginástica como um fenômeno inserido num 

determinado contexto histórico, e não apenas como um modismo passageiro, nota-

se que esta, da forma como é vista atualmente, é um resgate da ginástica do 

passado, quando as pessoas ainda praticavam sua atividade por prazer, e alegria, 

sem a preocupação com recordes ou desempenho perfeito. 

De acordo com Soares (1998), as raízes da ginástica geral encontram-se na 

Europa, mais precisamente no século XIX, quando do surgimento das primeiras 

sistematizações do movimento gímnico. Essa sistematização promoveu um 

encontro da ginástica praticada livre e espontaneamente com a ciência positivista da 

época, como a finalidade codificar de forma científica e, portanto, aceita as 

atividades praticadas pela população em geral. A prática da Ginástica em diferentes 

países da Europa, segundo a autora Soares (1998, p.18): 

[...] faz renascer um grande movimento que foi chamado 

genericamente de Movimento Ginástico Europeu. Como expressão 

da cultura, este movimento se constrói a partir das relações 

cotidianas, dos divertimentos e festas populares, dos espetáculos de 

rua, do circo, dos exercícios militares, bem como dos passatempos 

da aristocracia. Possui em seu interior princípios de ordem e 

disciplina que podem ser potencializados. 

Para Souza (1997), com a criação desse movimento, há uma ruptura com o 

núcleo primordial das atividades ginásticas praticadas livre e espontaneamente, 

passando a ser difundida e praticada apenas aquela que tinha o cunho científico que 

a legitimava como uma prática coerente com os princípios positivistas da época. 

Mesmo sendo renegada, a ginástica das ruas, do circo, continuou existindo, porém 

sem destaque ou sem o mesmo respaldo que a ginástica científica começava a 

alcançar, porém estava contido, mais no campo dos divertimentos, do prazer, 

enfim, do lazer. Essa ruptura só foi bem vista de forma mais sistemática e com 

olhos mais sensíveis a partir de 1950, quando, a Federação Internacional de 



   9 

 

Ginástica (FIG) iniciou um movimento para que fossem criados festivais de 

Ginástica, em vez de, exclusivamente, eventos competitivos.  

Gallardo (1997) compreende que a ginástica geral compreende um vasto 

leque de atividades físicas orientadas para o lazer, fundamentadas em atividades 

gímnicas, desenvolvendo a saúde, a condição física e a integração social. Além dis-

so, contribui para o bem-estar físico e psíquico, sendo um fator cultural e social. 

Assim sendo a ginástica geral compreende a esfera da ginástica orientada 

para o lazer e engloba programas de atividades no campo da ginástica (com ou sem 

aparelho), da dança e dos jogos, conforme as preferências nacionais e culturais. 

Ainda de acordo com a FIG (1993, p. 3)., é considerada "em primeiro lugar uma 

atividade regular dentro de um contexto de entusiasmo e de jogo e a participação é, 

sobretudo, determinada pelo prazer de praticar".  

Segundo Ayoub (2007, p. 58), os objetivos da ginástica geral são: 

favorecer a saúde, a condição física e a integração social e despertar 

o interesse pessoal pela prática de atividade física, contribuindo para 

o bem-estar  físico e psicológico de seus participantes e 

espectadores. ... Um dos seus compromissos e incumbências 

fundamentais é oferecer um vasto campo de atividades para um 

grande número de pessoas, proporcionando variedade, diversão e 

oportunidade de ser criativo. 

Souza (1997), discute o lazer no contexto da Ginástica Geral, é no foco das 

relações humanas, no espaço de troca de experiências, criatividade e valorização 

individual que essa ginástica possibilita que irá centrar-se, pois acredita que é nesse 

ponto que reside a grande ponte entre essas duas áreas.  

Atualmente no Brasil, além de poucas opções de lazer, nota-se que são 

difundidas e consumidas apenas aquelas que reproduzem a estrutura social vigente 

e que não possibilitam ao indivíduo um dilatamento das regras sociais, fazendo com 

que não haja espaço para a criatividade, assim como para o novo e para 

transformação, pois tudo chega pronto e determinado para ser consumido ao tempo 

disponível dentro das atividades de lazer. 

Nesse sentido, a ginástica geral oferece a possibilidade de um fazer 

contextualizado, no qual o participante tem à sua frente a oportunidade de praticar, 

apreciar e ter contato com elementos de outras culturas (nacionais ou 

internacionais), podendo criá-la ou recriá-la ao seu modo, uma vez que não há um 

único modo de se praticar ginástica geral, mas, sim, uma infinita gama de ações que 
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podem estar inseridas na prática da ginástica, desde que tenha este caráter 

participativo e não excludente. 

3.1 Ginástica Geral na Escola Pública 

Taffarel (1985) afirma que todo ser humano é potencialmente criativo e que o 

processo da criatividade deve ser desenvolvido por meio de procedimentos 

específicos, intencional e objetivamente organizados. Ressalta, ainda, que muitos 

estudiosos do tema consideram fundamental para o desenvolvimento da criatividade 

a organização de "[...] um contexto que dê aos alunos a possibilidade para que eles 

se aventurem, explorem, averigúem, expressem, descubram e provem por si 

mesmos [...]" (TAFFAREL, 1985, p. 11). Sob essa ótica, pode-se evidenciar que os 

procedimentos sugeridos em ambas as propostas oferecem um contexto propício 

para o desenvolvimento da criatividade. 

Ao considerar a ginástica geral como algo a ser demonstrado, deve-se estar 

atentos para que ela não seja vista apenas como um "produto", desconectada de um 

processo. Ao contrário, essa perspectiva de demonstração da ginástica geral precisa 

ser tratada como parte integrante do processo educativo da educação física escolar.  

Nesse contexto, o trabalho escolar, seja na educação física ou em qualquer outra 

disciplina, precisa demonstrar que o trabalhoso, o "difícil" do percurso, tinha uma 

finalidade a ser conquistada: garantir a especificidade da "alegria na escola" 

(SNYDERS, 1988). 

De acordo com Maturana e Rezepka (1995), assim pode-se deduzir que exis-

te uma unicidade entre a educação física escolar e a ginástica geral com orientação 

pedagógica, o que se explica pelo fato de a ginástica ter sido e ser a base da 

educação física. Entende-se por ginástica a prática de uma ou várias habilidades 

com o objetivo de adquirir melhor eficiência motora e de resultados numa 

determinada performance, levando à capacitação, e por geral a apropriação dos 

diferentes conteúdos da cultura corporal ou motora que fazem parte da educação 

física e que servem de substrato. 

Gallardo et al (1997) define de ginástica geral com sentido pedagógico ser: 

espaço de vivência de valores humanos que possibilita a apropriação dos elementos 

da cultura corporal considerados relevantes pelo grupo social, com o objetivo de 
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aumentar os recursos motores que permitam interagir de melhor forma com as 

pessoas as quais fazem parte da comunidade à qual o participante pertence.  

Entretanto, o ambiente escolar ainda é um espaço essencial para troca de 

conhecimento entre alunos e professores, isso quando bem aproveitado por ambos, 

e a ginástica geral pode contribuir para a realização de momentos benéficos e 

preciosos das aulas de educação física, devido as suas características, apontadas 

por Bertolini (2005) que são: 

a) Valorização Cultural de cada região; do indivíduo aproveitando suas 

vivências anteriores e a integração dos movimentos da cultura corporal, da 

Ginástica, das Artes e da Dança. 

b) Diversidade, podendo trabalhar com materiais convencionais e não 

convencionais; valorizando o aluno individualmente, respeitando suas limitações e 

promovendo a educação por ser uma atividade pedagógica. 

c) Regras simples – a ausência de competição; o espaço livre de 

expressão, onde todos possam opinar; não possui um número definido de 

participantes, assim como faixa etária e sexo dos praticantes. 

d) Criatividade - não possui elementos obrigatórios; a oportunidade de 

utilizar materiais diversos; proporcionar a elaboração e execução de coreografias de 

pequenas e grandes áreas; assim como proporcionar prazer, alegria, beleza e 

estética ao mostrar algo bonito. 

e) Interação Social - promove a socialização entre o grupo e as outras 

pessoas; Inclusão: proporciona a participação de todos (ex. cadeirantes); 

Acessibilidade: todos podem participar, independe de idade ou fator econômico; 

Cooperação: eu faço ginástica com alguém e não contra alguém e proporciona bem 

estar físico e mental, gerando melhor qualidade de vida. 

Segundo Gallardo et al (1997), 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, com o intuito de formar ginastas 

em nível de competição, com melhora de performance.  

Já Oliveira e Lourdes (2004, p. 221) reafirma que a ginástica geral 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 
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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. 

De acordo com as definições de Ayoub (2007, p.68),  

Ginástica geral - Abrangente: ilimitado número de participantes; não 

existem regras rígidas preestabelecidas; caminha no sentido da 

ampliação; comparação informal: não há vencedores ou “todos são 

vencedores” e objetiva, sobretudo, o prazer. 

Ginásticas de competição - Seletivas: limitado número de 

participantes; regras rígidas preestabelecidas; caminham no sentido 

da especialização; comparação formal, classificatória e definida por 

pontos: busca-se um vencedor; objetivam, sobretudo, o vencer. 

Sabe-se que a educação física é ampla em conteúdos, porém, nota-se que a 

maioria das escolas não trabalha a ginástica geral, as lutas, e a dança, mesmo 

estando contidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) como segue: 

Através da organização de conteúdos, o professor planejará suas 

aulas de acordo com a série e faixa etária de seus alunos, podendo 

assim diversificar e abranger informações aos mesmos de uma 

maneira mais articulada possível. As ginásticas são caracterizadas 

como uma prática que pode ser realizada como preparação para 

outras modalidades, como relaxamento, para manutenção ou 

recuperação da saúde ou ainda de forma recreativa, competitiva e de 

convívio social (PCNs, 2000, p.49). 

Bertolini (2005) entende que a função do professor de educação física é 

proporcionar esses conhecimentos diversos aos alunos, considerando que cada 

conteúdo tem suas particularidades, mas todos com enfoque no desenvolvimento 

motor e psicológico dos alunos, e que há três formas de aplicar esses 

conhecimentos, e cada uma envolve objetivos diferentes como: vivência, prática e 

treino. 

Para Oliveira e Lourdes (2004, p. 223), pode-se imaginar que existe uma 

unicidade entre a educação física escolar e a ginástica geral, com orientação 

pedagógica, o que se explica pelo fato de a ginástica ter sido e ser a base da 

educação física. Por tal razão, é necessário definir os termos "ginástica" e "geral" 

dentro dessa abordagem sociocultural.   

Entende-se por “ginástica” a prática de uma ou várias habilidades com o 

objetivo de adquirir melhor eficiência motora e de resultados numa determinada 
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performance, levando à cacapacitação. Já por “geral” é entendido a apropriação dos 

diferentes conteúdos da cultura corporal ou motora que fazem parte da Educação 

Física e que servem de substrato (entendido como capacitação) para apropriar-se 

de novos elementos culturais que tenham afinidade ou similaridade, ampliando, 

dessa forma, o universo cultural do participante (entendido como humana - Maturana 

e Rezepka, 1995). 

Faria Júnior (1993, p. 235) constata que a formação profissional, hoje, "é 

marcada por contradições, que se tornam muito nítidas quando se busca constituir o 

elenco de disciplinas dos currículos dos cursos de formação em educação física. Os 

currículos continuam a fracionar o conhecimento". Essa realidade requer que 

constantes estudos sobre a formação de professores aconteçam, e momentos de 

reestruturação curricular como o que se estar passando podem se concretizar como 

uma forma de intervenção para garantir a presença e o trato com os saberes 

gímnicos de forma emancipatória na formação inicial de professores de educação 

física. 

Para Souza (2006), os primeiros conteúdos a serem considerados são as 

ginásticas, visto que elas são à base da educação física e comportam a essência da 

área de formação e atuação profissional. Nelas, são encontradas três orientações: 

uma destinada ao fortalecimento corporal e ao domínio de técnicas, chamada de 

Ginástica Formativa (Ginástica Natural e Construída); a segunda é o que se 

denomina Ginásticas Competitivas (GA; GR; Acrobática; Trampolim; Aeróbica etc.), 

que derivaram da Ginástica Formativa; e, finalmente, a ginástica de orientação para 

a exibição, que se agrupa na denominada Ginástica Geral (de pequena e grande 

área). A ginástica geral, também conhecida como ginástica de demonstração, 

sempre esteve presente no mundo da Educação Física, nos famosos festivais de 

Ginástica, nas instituições militares e escolares. Seu objetivo principal é a 

demonstração de trabalhos produzidos dentro da instituição. 

 

CONCLUSÃO 

 

Refletir sobre a integração da ginástica geral com a educação física na 

escola publica, exigiu análise e interpretação das informações recolhidas nas obras 

pesquisadas, principalmente nas definições do tema em estudo, pois falar em 
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ginástica geral, muitas são as interpretações e formas de entendê-la, pois para 

alguns autores ela é responsável por oferecer ao aluno uma compreensão geral da 

manifestação da cultura corporal intitulada ginástica, para outros são apresentações 

de grande área, com muitas pessoas fazendo a mesma movimentação e ainda 

existem aqueles que pensam que a ginástica geral é o espaço em que tudo vale, 

onde qualquer coisa pode entrar desde que possua um mínimo caráter gímnico.  

Nesse contexto, pode-se afirmar que não há uma definição completa e 

acabada para a ginástica geral em relação a sua interpretação, pois há a 

compreensão que a mesma seja uma modalidade da ginástica, isto é, a não 

competitiva ou a sua modalidade demonstrativa, assim como, ela pode ser 

caracterizada como uma manifestação da ginástica que pode englobar todas as 

modalidades gímnicas sem se restringir a nenhuma delas em particular, 

configurando uma mescla de todos os tipos de ginástica, fora da esfera competitiva, 

orientada para a o lazer e com abertura para a participação de todos. 

Em se tratando da conceituação da ginástica, observou-se que alguns autores 

centram na construção de um corpo sadio e disciplinado, por permitir um porte físico 

adequado com desenvolvimento físico melhor, o fortalecimento da saúde e 

progresso nos estudos, assim, como parte da medicina voltada para a conservação 

e o restabelecimento da saúde mediante o exercício físico.  

A revisão da literatura revela que a educação física, como disciplina do 

currículo escolar, tem a mesma responsabilidade exigida pela população brasileira 

que é ensinar, e ensinar bem, principalmente às atividades concretas do universo da 

cultura corporal como o jogo, a dança, o esporte, a ginástica etc., passando o seu 

conteúdo ser o desenvolvimento das chamadas condulas motoras: lateralidade, 

coordenação, equilíbrio, percepção sonora, tátil, visual. 

Observou-se também há outros conteúdos da Educação Física Escolar 

alinhados com Ginástica Geral com orientação pedagógica como: os jogos e as 

brincadeiras que são parte fundamental da cultura corporal, que por sua mediação, 

apropria-se das diferentes manifestações lúdicas da cultura de origem, motivo pelo 

qual contribuem na formação da personalidade e identidade nacional; esportes, 

estes transcendem o jogo e as brincadeiras, passando a ser regulamentados para 

se permitir a participação em competições; por isso, passaram a ter um fim em si 

mesmo; lutas nacionais (capoeira) e internacionais (karatê, esgrima, judo etc.) 
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possuem as mesmas características dos esportes. Dependendo do seu grau de 

flexibilidade, contribuirão à educação física escolar e à ginástica geral com 

orientação pedagógica. 

THE INTEGRATION OF GYM WITH GENERAL PHYSICAL EDUCATION IN 
PUBLIC SCHOOLS 

 
Abstract 

This article presents research in which we sought to address the inclusion of physical 
education in Brazil school and its commitment to providing a thorough knowledge 
about the various issues of body culture, and the importance of exercise as generally 
proposed to help combat the purely practical sports within the school. Throughout 
history various contents were inserted in physical education as, dance, fight, and play 
games. Several other visions and conceptions originated questions regarding the 
contents of physical education, yet none of these trends seriously threatens the 
hegemony of the sport within the school. The research is an bibliography based on 
books, articles and magazines, with a qualitative descriptive 
Keywords: Gymnastics. General Gymnastics. Physical Education. Public School. 
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