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RESUMO 

 

O presente trabalho vem mostrar a relação de um grupo 
específico de pessoas em condição de deficiência física e as 
possibilidades que a  Ginástica Geral pode oferecer, além da  
elaboração  em conjunto com os alunos, de uma proposta 
pedagógica para o desenvolvimento da prática da  Ginástica 
Geral, uma atividade que possui como principal característica o 
caráter demonstrativo e não estabelece critérios técnicos e nem  
perfil de seus praticantes. 
 
ABSTRACT 
 
 The main of this paper work is to show the relationship between 
a specific group of people with physical disabilities and the  
possibilities that General Gymnastic can  offer, beyond the 
elaboration in set with the pupils, of a proposal pedagogical for 
the development of the practical one of the General Gymnastics. 
An activity that it possesss as main characteristic the 
demonstrative character and does not establish criteria 
technician and nor profile of its practitioners. 
 

 

Introdução 

 

Ginástica Geral (GG) é uma modalidade de ginástica que pode ser 

considerada segundo Souza (1997) como um fenômeno cultural porque reflete 

a personalidade de cada povo, respeitando suas tradiçõe. Possui como 

principal característica o caráter demonstrativo que abrange outras formas de 

expressão como os diversos tipos de estilos de danças, teatro, músicas, artes 

circenses, entre outras. 
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A reivindicação de uma nova atividade foi proposta pelo próprio grupo 

com o qual desenvolvemos as atividades e que participa do projeto de 

extensão de atividade física para deficientes físicos da Faculdade de Educação 

Física de Campinas. O grupo sentiu necessidade de atividades que pudessem 

proporcionar sensações diferentes às da modalidade de handebol adaptado 

desenvolvido paralelamente por Itani (2002) especificamente para o grupo em 

questão.  

A GG foi eleita como atividade a ser desenvolvida pelo grupo oficialmente 

numa das reuniões do Grupo de Estudos de Atividade Motora Adaptada para 

Deficientes Físicos (GEAMA-DF) que eram realizadas a cada quinze dias, com o 

intuito de discutir temas acerca de pessoas em condição de deficiência física, 

além de realizados estudos sobre as etiologias e conseqüências dos 

participantes do grupo em questão como forma de aprofundar nossos 

conhecimentos na área.  

A GG como conteúdo não apresenta padrões rígidos ou pré-

estabelecidos, oportunizando, assim, inúmeras possibilidades que podem ser 

desenvolvidas num grupo que possui como característica marcante a 

heterogeneidade quanto à idade, gênero e as etiologias, ou seja, as atividades  

puderam variar de acordo com as características do grupo. Dessa forma foi 

proposta de acordo com as possibilidades e características dos participantes, 

além de ser uma atividade centrada no prazer da prática.  

Dessa forma o objetivo principal deste trabalho foi mostrar a relação de 

um grupo específico de pessoas em condição de deficiência e a Ginástica Geral, 

além de construir uma proposta pedagógica a partir de atividades voltadas 

para o prazer da prática esportiva sem o caráter competitivo. 

A GG compreendida neste trabalho pôde proporcionar além de 

divertimento, a satisfação provocada pela atividade, numa dinâmica inclusiva 

para o desenvolvimento pessoal e social. As atividades apresentam um caráter 

de autonomia e liberdade, oportunizando assim, um espaço ótimo de 

expressão.  
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Sobre a Ginástica 

 

Inicialmente é necessário realizar um breve passeio pelo universo da 

Ginástica, principalmente a partir do séc XIX, para situar a Ginástica Geral nos 

dias de hoje.   

  É a partir do séc. XIX que os métodos ginásticos passam a ser 

sistematizados principalmente pelas escolas de ginástica alemã, francesa e 

sueca assim sendo expressão da cultura, segundo Soares (1998, p.21) “(...) 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”. 

No entanto, é nesse mesmo período que a influência das ciências é muito 

forte, a abordagem puramente científica, fez com que se formasse um abismo 

cada vez maior entre as características lúdicas e artísticas e as explicações 

dadas pelas ciências físicas e biológicas, assim a ginástica passa a ser vista 

como instrumento para uma educação do movimento.   

Com isto tudo que era relativo aos espetáculos do mundo do circo e das 

festas populares passa a ser recusado, pois segundo Soares (1998) a ginástica 

científica passa a ser reconhecida como capaz de contribuir na formação de um 

corpo civilizado. Reforçando o que foi declarado Ayoub (2003) afirma que a 

ginástica orientada por uma visão limitada e voltada para um corpo biológico 

restringe a compreensão de saúde, tornando-se vinculada a esta compreensão. 

As escolas alemã, francesa, sueca e inglesa que inicialmente foram 

trazidas para o Brasil com o objetivo de suprir as necessidades de treinamento 

para militares a fim de aprimorar o treinamento físico nos contingentes 

militares como forma de manter a disciplina melhorando o corpo assim como 

tornando este mais forte.  

Segundo Santos e Santos (1999) todas estas “escolas” ofereciam 

oportunidades de grandes apresentações em massa, praticadas pelos militares 

e também pelos estudantes de escolas públicas, contagiando não só os 

praticantes, mas também o público assistente com a beleza dos espetáculos 

fundamentados em movimentos sincronizados. 
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A Ginástica Gera, então, sofreu grandes influências das ginásticas de 

grandes áreas. Sua principal característica é o caráter demonstrativo, sendo 

assim, não competitiva. 

Apresentamos aqui algumas definições de Ginástica Geral, que foram 

encontradas na pesquisa bibliográfica.  

A FIG (Federação Internacional de Ginástica) é a organização mais antiga 

e com abrangência internacional, é responsável pelas modalidades gimnicas 

que são competitivas nos jogos olímpicos, ou seja, é a federação com maior 

poder de influência na ginástica mundial. Ela destina um comitê exclusivo para 

a Ginástica Geral que tem caráter demonstrativo. E  define GG como:  

“... é a parte da Ginástica que está orientada para 

o lazer, na qual pessoas de todas as idades 

participam, principalmente pelo prazer que sua 

prática proporciona. Desenvolve a saúde, a 

condição física e a interação social, contribuindo, 

desta forma, para o bem estar físico e psicológico 

de seus participantes. ...para a prática sem fins 

competitivos e/ou demonstração... .” (General 

Gymnastics Manual – FIG – 1993) 

 

Sendo assim a GG, de acordo com o General Gymnastic Manual FIG, 

1993 apud Souza (1999, p.34) compreende nas seguintes atividades Ginástica, 

Dança, Exercícios com aparelhos e Jogos. 

O grupo de pesquisa de GGU (Grupo de Pesquisa em Ginástica Geral da 

Faculdade de Educação Física da UNICAMP) usa a seguinte definição de Perez 

Gallardo e Souza:  

É uma manifestação da Cultura Corporal que reúne 

as diferentes interpretações da Ginástica (Natural, 

Construída, Artística, Rítmica Desportiva, Aeróbica, 

etc.) integrando-as com outras formas de 

expressão corporal (Dança, Folclore, Jogos, Teatro, 

Mímica, etc.) de forma livre e criativa, de acordo 
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com as características do grupo social, e 

contribuindo para o aumento da interação social 

entre os participantes (Pérez Gallardo e Souza, 

1995 apud Souza, 1997: p. 75). 

 

O Grupo Ginástico da Unicamp (Grupo de Pesquisa em Ginástica Geral da 

Faculdade de Educação Física da Unicamp), tem seu enforque nas relações 

pedagógicas que foram desenvolvidas em diversas experiências que obtiveram 

êxito desde seu início em 1989. Os princípios norteadores da proposta são a 

Formação Humana e Capacitação, como objetivo de estudo da cultura corporal 

e como paradigma de orientação a sociabilização/socialização. 

O importante “nessa perspectiva é o ser e não o fazer” Souza, (1997 p. 

81), já que ele está sujeito a todas as variáveis tanto do meio social como 

físico. Ainda segundo a autora, o objeto de estudo passa a ser a cultura 

corporal, entendida como todos os produtos culturais que fazem parte do 

cotidiano dos indivíduos e tenham relação com a educação física, cuja 

manifestação ocorra por meio da expressão corporal. 

Santos e Santos (1999, p. 20) definem Ginástica Geral da seguinte 

forma: 

  

A Ginástica Geral compreende um vasto leque de 

atividades físicas orientadas para o lazer, 

fundamentadas nas atividades gímnicas, assim 

como em manifestações corporais com particular 

interesse no contexto cultural nacional. 

A Ginástica Geral engloba as modalidades 

competitivas de ginástica reconhecidas pela 

Federação Internacional de Ginástica (Ginástica 

Olímpica, Ginástica Rítmica, Ginástica Aeróbica 

Esportiva, Esportes Acrobáticos e Trampolim), a 

Dança, as atividades acrobáticas com e sem 

aparelhos, além das expressões folclóricas 
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nacionais, destinadas a todas as faixas etárias e 

para ambos os sexos, sem limitações para a 

participação e, fundamentalmente, sem fins 

competitivos. 

A Ginástica Geral desenvolve a saúde, a 

condição física e a integração social. Além disso, 

contribui para o bem-estar físico e psíquico, sendo 

um fator cultural e social.” 

Pode-se notar alguns pontos em comum, como 

prática não competitiva, manifestação da cultura 

corporal ou cultural nacional, propicia a interação 

social e criativa, sem limite de participantes. 

 

 Em todas as citações anteriores, a Ginástica Geral é descrita como forma 

de expressar-se corporalmente integrando-se com as demais formas de 

expressões como danças, outras modalidades da ginástica, teatro, mímica, 

folclore, entre outras. Sendo assim considerada conteúdo da cultura corporal, 

uma vez que, entendemos por cultura corporal,  “conjunto de práticas 

corporais que se tornam patrimônio da humanidade, as quais foram sendo 

construídas pelo ser humano com determinados significados conferidos por 

diferentes contextos históricos culturais”. Ayoub, (2001  p.30).  

A popularidade da GG pode ser ilustrada pelo grande número de festivais 

promovidos todos os anos, em vários países e com significativo número de 

participantes. 

 Além de disso, ela funciona numa dinâmica inclusiva, ou seja, não há 

limites de participantes, de idade, gênero e não requer altos níveis de 

habilidades gimnicas de seus participantes, nem de condições físicas, não 

obstante, com sua prática o indivíduo pode desenvolver melhoras nas 

condições físicas, senso da criatividade, convívio social, auto-estima, entre 

outros benefícios.  

 A GG não se preocupa em produzir corpos esculturais, mas sim corpos 

culturais; não se sintoniza com os estereótipos de corpos presentes na 
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atualidade, e não possui  interesse nenhum  de alimentar a “ditadura do corpo 

ideal” (Ayoub,2003)    

  Quando consideramos a GG conteúdo da cultura corporal não é difícil 

justificá-la como conteúdo da Educação Física na perspectiva sociocultural a 

qual os estudos apontam para a preocupação com a facilitação da apropriação 

das formas de produção cultural, nas diferentes regiões e culturas. 

 O homem se apropria da cultura corporal dispondo 

sua intencionalidade para o lúdico, o artístico, o 

agonístico, o estético ou outro que são 

representações, idéias, conceitos produzidos pela 

consciência social e que chamaremos de 

significações objetivas. Em face delas, ele 

desenvolve um ‘sentido pessoal’ que exprime sua 

subjetividade e relaciona as significações objetivas 

com a realidade da sua própria vida, do seu 

mundo, das suas motivações. Coletivo de Autores, 

(1992, p.62). 

 

Sendo assim, partindo desses entendimentos de cultura corporal e 

ginástica geral demonstrados, serão destacadas algumas metodologias mais 

relevantes encontradas no levantamento bibliográfico a cerca do tema 

Ginástica Geral.  

Foram eleitas algumas propostas que relacionam a GG e grupos 

específicos como escola, idosos, instituições (universidade) e clubes. 

 A primeira proposta que será apresentada apenas por um fator arbitrário 

é a Ginástica Geral na escola. 

 

Proposta de Ginástica Geral Para Escolares 

  

A GG na escola é desenvolvida como um meio de recolocar a ginástica na 

escola, devido as suas características já citadas. 
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Pode-se afirmar sem receio que por muito tempo as aulas de educação 

física na escola foram sinônimos de aula de ginástica. Somente a partir de 

1940 é que chega ao Brasil a educação física desportiva generalizada e 

progressivamente o esporte passa  a ser o principal representante da educação 

física no universo escolar.  

Atualmente é fácil notar a influência e predominância do esporte nas 

aulas de educação física escolar Não tecemos aqui uma negação de sua 

importância e relevância na escola, mas sim uma crítica a sua presença 

hegemônica nas aulas de Educação Física, uma vez que, estas devem 

oportunizar a vivência de todos os conhecimentos da Cultura Corporal, 

(esporte, jogo, lutas, ginástica e dança, entre outros). 

A Ginástica no âmbito escolar está praticamente extinta, devido a uma 

série de fatores que dificultam o desenvolvimento desta, entre os quais a 

ausência de conhecimento do professor sobre esse tema. Sendo assim, é 

necessário buscar saídas para reverter esse processo, já que, como parte 

integrante do conjunto de conteúdos, caracteriza-se como um conhecimento 

de importância indiscutível e que não pode ser simplesmente abandonado na 

instituição escolar segundo Ayoub, (2003). 

  Dessa forma a GG tem-se mostrado como um efetivo convite para 

resgatar alguns princípios das diversas modalidades de ginástica sem regras 

rígidas e preestabelecidas, abrindo um leque imenso de possibilidades para a 

prática da ginástica favorecendo a participação e proporcionando uma ampla 

criatividade. 

 Na bibliografia pesquisada, os resultados são positivos. Nesta se lê:“ 

penso que a GG pode ser reconhecida como o caminho mais apropriado e, 

talvez, o mais ousado, para reconstruirmos, para recriarmos a ginástica na 

escola” AYOUB (2001 p.30). Ou, ainda, segundo Glomb e Fuggi (2001) onde 

todas as crianças podem descobrir o corpo e suas possibilidades. Assim como 

Kore e Nista in Piccolo (2001) que afirmam que o objetivo sendo a formação 

humana haverá respeito à individualidade (valores, bagagem motriz, cultural, 

etc) possibilitando a descoberta de diferentes formas de lidar com o corpo. 
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 Além da atuação do professor direto com os alunos há propostas de 

capacitação para professores de educação física inserirem a GG no contexto de 

suas aulas de acordo com o trabalho de doutorado de Ayoub, desenvolvido 

com professores da rede pública de ensino da região de Campinas. Segundo a 

autora a maioria dos professores nunca tinha ouvido falar em GG e raramente 

abordavam o conteúdo de ginástica em suas aulas. Relata ainda que aqueles 

que utilizaram estes conteúdos o faziam como sinônimos de exercícios 

preparatórios, pondo-se como modelos para seus alunos.  

 Ao final do estudo dessa proposta os resultados foram positivos, e os 

professores afirmaram continuar com o trabalho de desenvolvimento da GG 

em suas aulas. 

 

Proposta de  Ginástica Geral para Idosos 

 

  A proposta da GG com idosos parece mostrar-se bastante satisfatória, 

uma vez que, é imensa a possibilidades de movimentos, de acordo com que já 

foi discutido e os trabalhos apresentam também uma série de cuidados com 

esta população. Os trabalhos desenvolvem-se com a utilização de música, e 

segundo Viana (2003) estes grupos gostam de músicas animadas como forró, 

axé ou samba. A maior preocupação é com a execução dos movimentos e 

nota-se que houve melhoras nas capacidades físicas como coordenação motora 

geral e fina, resistência aeróbia, resistência muscular, força, flexibilidade, ou 

seja, melhoria da disposição geral, proporcionando sensações corporais 

agradáveis podendo assim ter maior facilidade para a execução das tarefas da 

vida diária. Além de possibilitar a renovação de papéis sociais para o idoso, 

possibilitando a socialização e realização de atividades significativas. 

 Além disso é possível que o idoso possa contribuir com o conhecimento 

adquirido durante a vida nas composições coreográficas. 
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Proposta de Ginástica Geral em Clubes Associativos  

 

 Um outro movimento importante da GG que contribuiu para  a sua 

divulgação é a presença, às vezes, tímida desta em clubes de ginásticas de 

modalidades competitivas.  

  Segundo Toledo (2001) A GG vem sendo inserida em outras 

modalidades gimnicas como Ginástica Acrobática, Rítmica, e Artística que 

adaptam as coreografias e as apresentam como Ginástica Geral. Desta  forma 

pode-se afirmar que a GG é gradativamente inserida em grupos ou instituições 

que praticam outras modalidades, principalmente clubes. 

 Um dos motivos que pode justificar essa integração da GG e outras 

modalidades na região de Campinas é que o Grupo Ginástico da Unicamp 

(GGU) existente desde 1989 tem realizado muitas apresentações em escolas e 

clubes, e grande parte dos integrantes atuam como professores de Ginástica 

Rítmica e Ginástica Artística.  

 Pode-se abordar alguns pontos no processo de inclusão como: o acesso a 

informações acerca da GG, coreografias de encerramentos de festivais de 

ginásticas, proporcionar trabalho diferenciado que quebrasse a rotina dos 

treinos, favorecer o processo criativo e a integração entre as ginastas.  

Segundo Toledo (2001), parte do sucesso da GG nestes clubes aconteceu 

com a aplicação desta proposta para ex-ginastas que não competiam mais ou 

com ginastas que não obtinham resultados satisfatórios em competições 

oficiais.  

 

Propostas de Ginástica Geral  em Universidades 

 

Uma outra proposta importante que aborda a GG são as universidades. O 

papel das instituições de ensino é de fundamental importância no processo de 

formação dos profissionais que devem possuir conhecimentos para atuarem na 

escola, clube ou instituições, além das oportunidades de poder oferecer 

projetos de extensão a comunidade a respeito da GG.  
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Cabe aqui citar o GGU Grupo Ginástico da Unicamp, que além de manter 

um grupo de alunos, ex-alunos, Ginastas e ex-ginastas que praticam a GG 

semanalmente, desenvolvem projetos de extensão atendendo a comunidade, 

estudam e discutem temas que abordam a GG no mundo desde 1989. 

Este grupo participa de festivais internacionais como a Gymnaestrada1 

que acontece a cada 4 anos e chega a reunir  duas vezes mais participantes 

que as Olimpíadas e o Deutsche Turnfest (Festival Alemão de Ginástica), entre 

outros. Além disso o grupo também participou de  festivais nacionais como o 

Gymbrasil,  Ginpa  entre muitos outros.  

A primeira participação deste grupo foi na IX Gymnaestrada em 

Amsterdam – Holanda em 1991. A delegação brasileira foi composta por 143 

ginastas e o GGU com 16. 

Segundo Souza (1997) o GGU define sua tendência pedagógica tendo 

como principal objetivo o de levar aos alunos, professores e o público em geral 

o produto das pesquisas sobre as tendências da educação física escolar, 

oferecendo um “banco de idéias” aos profissionais interessados em modificar e 

experimentar novas formas de atuação na área escolar e comunitária. 

Para finalizar, a GG é uma modalidade ginástica que privilegia todas as 

possibilidades e formas de trabalho, estilos e tendências, influenciadas por 

uma variedade enorme de tradições, simbolismos e valores culturais de cada 

povo (Souza, 1997). Não segrega e não requer um perfil de seus participantes. 

Não exclui, ao contrário, possibilita a inclusão de todos os que desejam 

participar independente de sua condição física ou social, proporcionando ao 

participante inúmeras possibilidades de utilização de movimentos e formas 

estéticas independente da cultura. 

O grande benefício da GG é a sua forma não competitiva e seus valores 

estarem atrelados ao prazer da prática desta modalidade de ginástica. 

  

                                                 
1 A Gymnaestrada mundial é o maior evento oficial da GG organizado pela FIG. Compreende todas as atividades de 
ginástica não competitiva, onde cada grupo de ginastas de todas as idades e condição física, mostra em forma de 
coreografias sua maneira de pratica-la 
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Materiais da Ginástica Geral  

 

A Ginástica Geral (GG) proporciona o uso de uma infinidade de materiais, 

sejam eles convencionais da Ginástica Artística como barras paralelas ou 

assimétricas, trampolim, tumbling ou da Ginástica Rítmica, como bolas, fitas, 

arcos, cordas, entre outros. Além desses é possível a utilização de materiais de 

fabricação artesanal como pára-quedas, construído especialmente para  a 

prática da GG, ou um tubo de tecido no qual encontram-se aberturas para que 

os ginastas possam colocar os pés, as mãos ou a cabeça, bambus gigantes, 

tapete de jornal composto de muitas folhas de jornais coladas, tecidos 

coloridos pintados de acordo com o propósito da coreografia , entre muitos 

outros.   

 A Utilização de materiais alternativos ou de fabricação artesanal é 

bastante comum por diversos grupos que praticam a GG, criando assim 

diferentes visuais de cores, expressões  e formas às coreografias que em suas 

apresentações coreográficas confundem os olhos da platéia com a beleza que 

podem proporcionar a associação dos movimentos com o material. 

 O Grupo Ginástica da UNICAMP-GGU  é o nosso referencial: uma pela 

proximidade do grupo, por apresentar uma metodologia de desenvolvimento 

bastante flexível onde permite a construção de propostas inovadoras e por 

termos assistido diversas apresentações onde pudemos assimilar a sua 

metodologia. Este grupo apresenta uma forma peculiar de exploração de 

materiais, segundo Souza (1997), podendo ser individualmente ou em grupo. 

Isto varia de acordo com a expectativa, característica e necessidades do grupo, 

sendo assim, utilizam as variáveis do movimento, os mais variados ritmos 

musicais, exploram as possibilidades de amplitude de movimento, 

deslocamentos em diferentes direções, diferentes posições do corpo, variações 

do centro de gravidade, variáveis da expressão corporal, imitações ou 

teatralizações de personagens, diferentes expressões culturais e movimentos 

das diferentes modalidades ginásticas. 

 Para o trabalho de composições de coreografias os alunos foram 

orientados para que escolhessem aquilo que fosse mais significativo, sempre 
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com o auxílio do professor que pode intervir para enriquecer ou facilitar a 

execução da composição.  

Souza ressalta ainda que é importante a fase de demonstração da 

composição coreográfica, mesmo que seja apenas para os integrantes do 

grupo.  

 

A demonstração é uma das características 

fundamentais da Ginástica Geral, pois consolida o 

trabalho grupal refletindo o esforço coletivo, e 

reforçando a sensação de pertencer a um grupo 

que, ao mostrar-se, busca o reconhecimento de 

seus pares. Este trabalho conjunto expressa as 

expectativas, a percepção de mundo e os valores 

de seus integrantes e ao ser apresentado 

transforma-se numa ótima oportunidade de 

avaliação, transformação e superação. SOUZA, 

(1997, p.95). 

 

Como se pode notar o uso de materiais na GG é muito freqüente, no 

entanto, não é obrigatória. Há composições coreográficas que não utilizam 

materiais. Portanto, fica a critério do grupo a utilização ou não do material. 

A proposta a seguir foi desenvolvida com auxílio de materiais portáteis 

como cordas grandes, fitas de Ginástica Rítmica, tecidos como lenços e lençóis, 

arcos, bastões, bambus gigantes, bolas de diferentes tamanhos, cores e pesos, 

além dos materiais não portáteis como o tablado e o trampolim. 

 

Caracterização da População Envolvida na Pesquisa 

 

 O grupo em questão participa do “Projeto de Extensão Atividade Física e 

Esporte Para Pessoa Portadora de Deficiência” que teve início em 1988, na 

Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas com o 

objetivo principal de desenvolver e vivenciar novas atividades físicas e 
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desportivas que possibilitem melhoras na qualidade de vida dos participantes, 

respeitando as necessidades e as potencialidades remanescentes, 

independente dos limites do grupo envolvido, assim como possibilitar uma 

melhor formação de seus discentes. 

Os alunos iniciaram com a prática do basquetebol sobre rodas, no 

entanto, foi necessário oportunizar outras atividades, uma vez que a prática 

desta modalidade da forma como era estruturada não possibilitava a 

participação de todos devido ao grau de comprometimento dos integrantes do 

grupo. 

Em 1993, parte do grupo optou pela formação da equipe masculina de 

basquetebol sobre rodas. A outra parte optou pela prática do handebol 

adaptado, o qual existe até os dias de hoje. 

  Além destas práticas o grupo já participou de diversas atividades 

esportivas como: natação, arco e flecha, vôlei sentado, ginástica geral e tai chi 

chuan. (documentos do LAMA/FEF - Unicamp). 

  Desde 2002, é realizada a atualização anual dos dados cadastrais dos 

alunos envolvidos, o que possibilita o acesso a informações relacionadas às 

etiologias da deficiência, causas, tempo, se o aluno está em tratamento 

médico e/ou fisioterápico além de termos os registros dos alunos que 

participaram do projeto. 

 O grupo é formado por dez pessoas, com características heterogêneas 

quanto à idade, gênero e etiologias das quais são predominantes a lesão 

medular e poliomielite. 
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CAUSA DA INCAPACIDADE 

 

 

 

 

CONSEQÜÊNCIAS 

FUNCIONAIS 

1 30 F Osteomelite+ 

mielomeningocele 

Incontinência Urinária, 

2 37 F Poliomielite Hipertensão Arterial 
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3 36 F Poliomielite + atrodese do 

ombro D 

 

4 60 F Poliomielite Doença Cardíaca 

5 22 F mielomeningocele Incontinência Urinária 

6 32 F Lesão medular - serigomielia Incontinência Urinária 

7 43 F Lesão medular incompleta 6 e 

7 vértebra 

Incontinência Urinária, 

Hipoglicemia. 

8 27 M Lesão medular - traumática Incontinência Urinária 

9 37 F Hidrocefalia  

10 29 M Lesão medular - T12 Incontinência Urinária 

Tabela com o perfil dos alunos participantes do projeto durante o 

desenvolvimento da proposta. 

 Antes de anunciar a proposta propriamente dita,  devemos estar atentos 

a dois fatores que colaboraram para que os objetivos do trabalho fossem 

atingidos.  

O primeiro diz respeito às estruturas adequadas utilizadas para a 

realização das aulas o qual garantiu o acesso adequado às quadras e 

banheiros. Os diversos materiais que foram explorados ofereceram uma gama 

bastante variada de vivências e experiências para o grupo e os equipamentos 

como as cadeiras de rodas de modelo esportivas adequadas para essa 

praticam estavam disponíveis a todos os participantes, o equipamento de 

fotografia que foi utilizado para registrar alguns momentos das nossas aulas e 

a aparelhagem de som que garantiu a música como coadjuvante no 

desenvolvimento das atividades.  

Outro fator muito importante diz respeito aos transportes adaptados que 

neste caso ficou a cargo dos participantes do grupo organizarem as formas 

para que pudessem chegar ao local da atividade e não dos monitores que 

responsáveis às atividades. 
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A Construção da Proposta Para o Grupo 

 

A proposta foi construída para atender uma reivindicação do próprio 

grupo que apresenta a característica de ser bastante entusiasmado com o 

desafio de novas práticas de atividades físicas. A GG foi proposta e 

rapidamente a maioria do grupo aceitou. 

A Ginástica Geral possibilita através de suas atividades, a integração e 

funciona como meio facilitador da inclusão, além de propiciar o exercício da 

criatividade, desenvolver o senso de cooperação entre seus praticantes, sem 

enfatizar a competição, servindo como espaço de expressão, ou seja, uma 

atividade que não segrega além de não requerer um perfil de seus praticantes 

e sim construída a partir de seus referenciais. 

Para um melhor desenvolvimento dessa proposta, o projeto 

desenvolveu-se em etapas, uma vez que o grupo não possuía experiências 

anteriores com atividades relativas a composições coreográficas e expressão 

corporal. 

A 1ª etapa se constituiu basicamente no reconhecimento das 

possibilidades corporais de cada participante, as dimensões de espaço e tempo 

dos movimentos, estimulando a sensibilidade de cada indivíduo em diferentes 

ambientes como na cadeira de rodas, no tablado e no trampolim acrobático o 

que proporcionou diferentes possibilidades de movimentos e sensações além 

de diferentes ajustes posturais. 

Essa exploração corporal se deu também em conjunto com alguns 

materiais portáteis como: bolas, fitas, arcos, massas, cordas, materiais oficiais 

da Ginástica Rítmica, além de bastões, tecidos, véus e lenços, entre outros da 

construção artesanal, de fácil acesso a todos e muito utilizados pelos diferentes 

grupos que praticam a Ginástica Geral.  

A 2ª etapa 

Nessa etapa foi possível realizar um estudo sobre algumas mudanças nos 

materiais eleitos como mais representativos  relativo ao peso e tamanho, a fim 
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de encontrar o material que oferecesse mais e melhores possibilidades de 

manuseio. 

Os alunos passaram por novas experimentações individualmente  e 

posteriormente, socializados com os demais colegas em conversas informais. 

A 3ª etapa, foi proposto aos alunos que realizassem pequenas 

seqüências de movimentos em pequenos grupos de 3 a 4 pessoas. A principal 

preocupação com esta fase do projeto foi com que houvesse a participação 

ativa dos alunos, possibilitando a livre expressão de cada um.  

As aulas eram encerradas com as pequenas apresentações dos grupos, 

dessa forma, os estudos das seqüências realizados nos pequenos grupos eram 

socializados com todos.  

A 4ª etapa ainda em andamento visa a apresentação de uma 

coreografia elaborada pelo grupo todo. 

 O material escolhido pelos alunos foi o tecido (3m X 3m, voal) e tiras de 

tecido leve e colorido de medidas 15cm X 140cm os quais, segundo o grupo, 

foram os que apresentaram maiores possibilidades de movimentos em 

conjunto com as cadeiras de rodas.  

 

Considerações Finais 

 

A nossa preocupação foi a de além de apenas oportunizar uma nova 

atividade física, centrar-se também em oferecer atividades contextualizadas de 

acordo com a realidade do grupo, grau de motivação e expectativa de cada 

aula. Além de a  prática estar relacionada ao prazer que a GG pode 

proporcionar.  

Sendo assim, acreditamos que esta proposta de desenvolvimento da GG para 

deficientes físicos, em etapas pode ser aplicada a quaisquer grupos de pessoas 

em condições ou não de deficiência. 

 A principal característica que norteou essa proposta foi a de que o grupo 

em questão não havia vivenciado atividade que envolvesse a expressão 

corporal e os processos de composições coreográficas. 
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 Podemos constatar que o grau de deficiência não foi à questão limitadora 

para a prática da Ginástica Geral, houve sucesso em todas as atividades 

propostas aos alunos, no entanto, existem outros fatores que podem 

prejudicar ou até mesmo impedir o desenvolvimento de propostas como, de 

acordo com Itani (2002): a falta de acesso aos transportes adequados, entre 

outros como locais adaptados, falta de outros programas alternativos devido à 

falta de profissionais qualificados, etc.  

Nota-se a importância da continuidade do desenvolvimento desta 

proposta para que possam ser estudados outros aspectos que permeiam o 

grupo envolvido na pesquisa e a Ginástica Geral como possibilidade de 

intervenção junto a este e a diferentes grupos e interesses pela suas 

abrangência como componente da Educação Física.  
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