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RESUMO 

A Educação Física (EF) é uma área do conhecimento que, de acordo com os 

documentos legais que normatizam a educação, deve ser contemplada no âmbito 

escolar. Esses mesmos documentos induzem uma abordagem de acordo com os 

pressupostos das teorias críticas do currículo, para as quais a especificidade desse 

campo da educação deve tratar das manifestações da cultura corporal (Jogos e 

Brincadeiras, Esportes, Lutas, Dança e Ginástica). Entretanto, vários autores apontam 

para uma realidade hegemonicamente esportiva na escola, de forma a negligenciar os 

demais conteúdos da EF, dentre eles a Ginástica. Os estudiosos da Ginástica atribuem à 

sua ausência, entre outros fatos, a dificuldade dos professores em sistematizar os 

conteúdos gímnicos, o que poderia ser amenizado com a utilização de aportes que 

orientem a organização destes. Visto isso, tivemos o intuito de analisar em teorias 

curriculares críticas a propostas de organização dos conteúdos da Ginástica, a partir de 

uma revisão de bibliografia. Com o estudo, foi possível constatar que, de maneira geral, 

as obras analisadas contemplaram em sua proposta de estrutura organizacional dos 

conteúdos gímnicos alguns dos blocos de conhecimentos que são elencados pelos 

especialistas da Ginástica como essenciais à uma abordagem fidedigna e plena dessa 

manifestação corporal. Entretanto, não foi nossa intenção comparar as propostas, ou 

indicar a mais adequada. Objetivamos apenas, suscitar reflexões, especialmente, sobre a 

sugestão de estrutura organizacional dos conteúdos da Ginástica, no sentido de 

contribuir para a melhor compreensão e apropriação desse conhecimento na EF escolar. 

Palavras-chave: Educação Física Escolar, Currículo, Organização de Conteúdos, 

Ginástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

SUMÁRIO 

 

  

1.  INTRODUÇÃO 07 

2.  OBJETIVOS 11 

2.1.  Objetivos Específicos 11 

3.  METODOLOGIA 12 

4.  DESENVOLVIMENTO 14 

4.1.  Educação Física Escolar 14 

4.2.  Sistematização dos Conteúdos 18 

4.3.  Ginástica 23 

5.  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 42 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 46 

7.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.  INTRODUÇÃO 

Para alguns estudiosos, a educação é um dos elementos que pode garantir a manutenção 

e o funcionamento da ordem social. Há diversificadas definições para o termo 

“educação”, entretanto entendemos a educação como todo processo que envolve 

mecanismos de ensino e aprendizagem. Tal processo pode ocorrer sob circunstâncias 

variadas que vão denominá-lo formal ou informal. 

Gaspar (2002) defende que a educação formal é aquela que acontece em instituições 

escolares com claras influências das leis sociais predominantes. Já na educação 

informal, que existe desde muito cedo, o processo de ensino-aprendizagem dar-se sem 

uma normatização explicita, manifestando-se naturalmente. 

Os pressupostos de uma sociedade democrática só se concretizam; na visão de Moreira 

e Candau (2003); se todos, sem distinção de origens, tiverem acesso a uma educação 

que lhes assegure possibilidades e oportunidades de alcançar o máximo de suas 

potencialidades. Nesse sentido, acreditamos que a qualidade da educação no Brasil deve 

ser característica comum a todos os processos de ensino formal. 

Neira e Nunes (2006) citam que o modelo almejado de educação é aquele cujos frutos 

possibilitam a construção de uma sociedade em que riquezas, recursos materiais e 

simbólicos sejam mais bem distribuídos permitindo oportunidades mais igualitárias e 

justas. Para esses autores a educação deve ser concebida tanto como um momento de 

promoção dessas oportunidades, como um momento em que se construam identidades 

sociais coerentes com essas possibilidades. Sendo assim, a essência da educação 

relaciona-se, também, com a necessidade de formação de um aluno tanto capaz quanto 

confiante para poder usufruir de todas essas possibilidades. 

Dentre os componentes do sistema formal de educação no Brasil, entendemos que o 

currículo é um dos principais meios para efetivação dessas construções. Para Neira e 

Nunes (2006) o currículo é concebido como todas as práticas sociais inerentes ao 

âmbito escolar. A questão central que envolve as discussões acerca dessa temática é a 

de saber qual conhecimento deve ser contemplado no processo de ensino-aprendizagem 

formal, haja vista que, como explana Serejo (2002, p. 2) “todo currículo legitima uma 

forma de conhecimento e exclui outra”. 
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A idealização do currículo suscita pontos que estão interligados. Para sabermos “o que 

ensinar?” devemos de antemão refletir sobre “o que os alunos devem saber?” e, mais 

ainda, “o que eles devem se tornar?”.  

Moreira e Candau (2003) alertam que, se quisermos uma educação democrática, seu 

currículo deverá integrar e dar voz e espaço às culturas historicamente sufocadas ou 

silenciadas, bem como concretizar táticas que contestem os preconceitos. 

O currículo educacional brasileiro é normatizado pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), que tem por finalidade estabelecer referências nacionais comuns ao 

processo educativo que sejam aplicáveis nas diferentes regiões do país, com o intuito de 

nortear a prática do professor (BRASIL, 1998). Esse documento estabelece conteúdos 

obrigatórios a serem contemplados na educação básica, estando a EF entre os 

conhecimentos necessários à formação inicial dos alunos.  

Ao reconhecermos a EF como um componente do currículo escolar, entendemos que 

esta não pode se diferir dos demais elementos deste contexto, no que tange suas 

responsabilidades com a formação integral do aluno, mesmo sabendo que este campo do 

conhecimento apresenta particularidades (saberes) próprias da área (PALMA; 

OLIVEIRA; PALMA, 2010). 

Seus conteúdos compreendem, segundo Rosário e Darido (2005), as manifestações 

corporais criadas pelo ser humano, a saber: Jogos e Brincadeira, Esportes, Lutas, 

Ginásticas e Dança. 

Tomamos consciência da grandeza e diversidade do universo das práticas corporais, que 

podem e devem ser trabalhados durante os 12 anos de EF no Ensino Básico e, sabemos 

que essas são características que potencializam as dificuldades dos professores em 

selecionar e sistematizar os conteúdos a serem trabalhados.  

Os demais componentes do currículo educacional brasileiro, em geral, disponibilizam 

conteúdos já sistematizados que sugerem com nitidez o que ensinar ao longo dos anos 

escolares. Entretanto, percebemos que a EF não possui essa sistematização de forma 

clara e, por vários motivos, acaba sendo uma área do conhecimento com processos de 

ensino não tão articulados como ocorre nas outras disciplinas o que, por vezes, resulta 

na limitante abordagem de conteúdos específicos, contemplados durante grande parte da 

vida escolar. Em nossas experiências acadêmicas como estagiárias e bolsistas do 
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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência percebemos que, geralmente, 

os esportes coletivos com bola; como o basquetebol, handebol, voleibol e, 

principalmente o futebol; compreendem o principal, e quase sempre, o único conteúdo 

abordado na EF escolar, especialmente nos anos finais do Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio. 

Neste contexto, a Ginástica, bem como os demais conteúdos que fazem parte da Cultura 

Corporal, vem sendo colocada em segundo plano ou em um plano inacessível, 

negligenciando, assim, as contribuições que esta prática pode promover dentro do 

ambiente escolar. 

Em uma pesquisa realizada em instituições de ensino formal da Diretoria de Ensino de 

Campinas – SP, Schiavon e Nista-Piccolo (2007) detectaram que, para além das 

dificuldades com a infraestrutura e materiais adequados para a prática da Ginástica, o 

maior obstáculo que os professores alvo deste estudo encontraram no trato com os 

conteúdos gímnicos, foi a falta de conhecimentos técnicos e pedagógicos sobre esse 

conteúdo e as suas limitações em preparar uma aula de Ginástica. As autoras assim 

concluem: “Quando o professor tem o conhecimento do conteúdo a ser ensinado e de 

como deve ensinar, pode transformar suas ideias em uma prática possível [...]” 

(SCHIAVON; NISTA-PICCOLO, 2007, p.147).  

Diversos são os autores que, em seus estudos, apontam a ausência dos conteúdos 

gímnicos na escola (ROCHA, MENEZES, ROCHA, COSTA, 2008; TEIXEIRA, 

RINALDI I.P, 2007; RINALDI, SOUZA, 2003; GUIMARÃES, 2007; RAMOS, 2007 

apud GONÇALVES, GOMES, LOPES, 2012), o que se configura um real problema da 

vida prática da EF escolar. 

Ressaltamos que o ensino da Ginástica, assim como dos demais conteúdos da EF, é um 

direito do aluno e, nós professores, não podemos priva-los de nenhuma das 

manifestações da cultura corporal. Todas devem ser trabalhadas na escola, de forma 

igualitária, para que ele tenha o acesso, conheça a diversidade da cultura corporal e tudo 

aquilo que envolve seu contexto. A partir disso, ele se tornará um indivíduo autônomo e 

crítico, dono (de forma consciente) de suas escolhas futuras. 

Sabemos que a Ginástica, enquanto conteúdo de ensino, apresenta inúmeras 

possibilidades de trabalho e que a vivência dos alunos com essa forma de expressão 



10 
 

dentro do ambiente escolar se torna cada vez mais imprescindível, haja vista os 

inúmeros benefícios proporcionados por ela, além de esta ser uma prática que 

desenvolve o conhecimento e consciência corporal, promovendo uma autonomia que 

poderá ser utilizada fora da escola, na escolha de práticas corporais nos momentos lazer, 

manutenção da saúde, opção de esporte competitivo, etc.  

Visto isso, reconhecemos a importância de se refletir sobre a organização de conteúdos 

em EF, mais especificamente em Ginástica, no sentido de contribuir para a 

transformação desse cenário, onde reinam, hegemonicamente, determinados esportes. 

No entanto, ao pesquisarmos na literatura temas relacionados à organização dos 

conteúdos gímnicos, identificamos a escassez de estudos nesta área, o que nos estimula 

a seguir com a pesquisa no sentido de oferecer um aporte para os professores e 

acadêmicos de licenciatura em EF e incentivar novos estudos e reflexões nesse campo. 
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2.  OBJETIVO GERAL 

Compreender e refletir sobre a proposta de organização dos conteúdos da Ginástica na 

EF escolar. 

 

2.1.  Objetivos Específicos: 

 Analisar a proposta curricular da EF escolar defendida por teorias críticas; 

 Compreender o processo de sistematização de conteúdos proposto por teorias 

críticas; 

 Compreender o universo da Ginástica; 

 Apresentar, de forma simplificada, a estrutura organizacional da Ginástica na 

atualidade baseada na literatura especializada na área; 

 Dialogar a estrutura organizacional da Ginástica, defendidas pelos especialistas 

da área, às propostas aludidas pelos autores das teorias críticas da EF escolar, 

previamente analisados. 
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3.  METODOLOGIA 

Para Minayo (2012), a pesquisa trata-se da “atividade básica da ciência na sua 

indagação e construção da realidade” (MINAYO, 2012, p. 16). A autora acredita na 

ligação direta entre a prática teórica e a realidade do mundo, ou seja, “nada pode ser 

intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da 

vida prática” (MINAYO, 2012, p. 16). 

Partindo deste pressuposto, para entendermos uma realidade e intervirmos nela de forma 

efetiva, é necessário um estudo aprofundado por meio de métodos científicos que irão 

nos assegurar de forma clara e coerente, um caminho a seguir.  

Para responder os objetivos propostos para esta pesquisa, optamos como metodologia 

pela revisão bibliográfica que, de acordo com Gil (2007), é uma pesquisa desenvolvida 

a partir de material já existente, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos. 

As obras foram escolhidas intencionalmente de acordo com as áreas relacionadas a este 

estudo, quais sejam: EF escolar, organização curricular e Ginástica. Foram utilizados 

livros, teses, dissertações e artigos em língua portuguesa ou estrangeira, de autores que 

tem representatividade nos temas em questão. Os livros foram adquiridos ou 

emprestados (biblioteca da UFVJM e pessoal) e as demais bibliografias foram 

pesquisadas no portal de periódicos da CAPES, sites de bibliotecas virtuais de 

universidades, entre outros meios eletrônicos de busca.  

A leitura e análise da bibliografia selecionada se deram da seguinte forma: 

- Identificar e compreender as concepções de EF no âmbito escolar, na perspectiva de 

diferentes autores das teorias críticas do currículo; 

- Conhecer o universo gímnico sob a perspectiva de diferentes autores; 

- Conhecer os conteúdos das Ginásticas, seus campos de atuação e possibilidades de 

aplicação no ambiente escolar; 

- Identificar e refletir sobre a organização dos conteúdos da Ginástica na perspectiva de 

diferentes autores; 
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- Analisar os dados levantados sobre os conteúdos da Ginástica e relacionar com as 

concepções de EF estudadas; 

- Relacionar as contribuições da pesquisa para a EF escolar. 
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4.  DESENVOLVIMENTO 

 

4.1.  Educação Física Escolar  

A EF faz parte dos conteúdos que devem ser contemplados durante a Educação Básica, 

de acordo com as orientações de documentos legais, como as Leis de Diretrizes e Bases 

(LDB), PCNs e os Conteúdos Básicos Comuns (CBCs). Esta área do conhecimento, 

assim como as demais, se modificou com o passar dos tempos, tendo seu currículo 

alterado em função dos objetivos sociopolíticos que se propunha alcançar. 

Até os anos de 1960 o currículo em que se pautava a educação nos moldes formais e, 

portanto, a EF escolar, era sustentado por teorias tradicionais que se caracterizavam pela 

pretensão de neutralidade e desinteresse e por considerarem a existência de um saber 

para ser transmitido, se preocupando apenas em como isso pode se desenvolver 

(SEREJO, 2002).  

Entretanto, as teorias tradicionais que sustentavam a prática pedagógica da EF, 

passaram por profundas análises, desencadeando um processo de reflexão das 

finalidades a que se propunha o currículo dessa área do conhecimento. 

Caparroz (2007) destaca que esse movimento não foi exclusivo da EF, acontecendo, não 

por coincidência, em um cenário fértil de revoluções e manifestações sociais, nomeado 

como o tempo das “transações democráticas” (idem, p.8). 

Neste momento, vários pensadores trazem a tona críticas relevantes ao currículo 

tradicional, tencionando uma completa alteração de seus fundamentos, o que resultou 

em uma (re)composição teórica que caracterizou novas concepções curriculares, as 

“teorias críticas”. 

Forquin apud Serejo (2002) explana que a abordagem crítica do currículo ocorre no 

final dos anos de 1960 na Inglaterra, tendo suas origens na “sociologia do currículo” ou 

a “nova sociologia da educação”. 

As teorias curriculares críticas surgem em defesa da educação em uma perspectiva de 

emancipação dos alunos, no sentido de formá-los para intervir de forma autônoma em 

suas realidades (DUCKUR, 2004). 
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Segundo Silva apud Serejo (2002) as teorias críticas do currículo argumentam a 

inexistência da neutralidade e do desinteresse em quaisquer teorias e a inerência das 

relações de poder à estas. “E é, exatamente, as conexões entre identidade, saber e poder 

que diferenciam essas teorias” (idem, p. 3). 

Inúmeros são os intelectuais da área que propõem vertentes para esse “novo momento” 

da EF escolar, entretanto, neste estudo buscamos, inicialmente, refletir acerca de teorias 

críticas que pautam a prática pedagógica da EF escolar na atualidade, com as quais nos 

identificamos: “Pedagogia da Cultura Corporal” por Neira e Nunes (2006) e “Educação 

Física na Escola: Implicações para a Prática Pedagógica” organizado por Darido e 

Rangel (2005). 

Em ambas as obras, os autores se dispõem a analisar o currículo tradicional da EF, 

apontando alguns marcos do contexto socio-histórico da disciplina na escola, sobre os 

quais iremos discorrer a seguir. 

Na obra organizada por Darido e Rangel (2005), Darido e Sanchez Neto descrevem no 

capítulo sobre a história que, inicialmente, a EF foi ditada pela perspectiva Higienista, 

em que a preocupação central era com os hábitos de higiene e saúde. Essa concepção foi 

substituída pelo modelo Militarista, no qual; para esses autores; a EF escolar passou a 

ter o objetivo vinculado à formação de uma geração forte, selecionando indivíduos 

“perfeitos” fisicamente e excluindo os incapacitados. Neira e Nunes dizem serem 

perceptíveis as influências que o currículo da EF sofreu em decorrência da redefinição 

dos objetivos do campo educacional, que passou de uma concepção ortopédica para 

uma projeção da eficiência. Nesse período, época em que estava acontecendo a 1ª 

Guerra Mundial, as aulas de EF eram associadas à Ginástica e aos métodos calistênicos 

devido, principalmente, a interesses militares; Neira e Nunes nomeiam essa proposta 

como “currículo ginástico”. Esse tipo de aula continuou a acontecer até a década de 

1960, reforçado pela propaganda da 2ª Guerra Mundial.  

Darido e Sanchez Neto dizem ser o sucesso da seleção brasileira de futebol em três 

Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970) responsável por levar a associação da EF ao 

esporte, especialmente ao futebol, determinando uma nova concepção, Esportivista. 

Neira e Nunes acrescentam que a nova época requeria homens de iniciativa, vivos e 

criteriosos; para tanto seria fundamental empregar atividades que desenvolvessem essas 
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qualidades e a objetividade inerente aos esportes mostrava-se coerente com as novas 

necessidades.  

Segundo Darido e Sanchez Neto, o “currículo esportivo” foi muito criticado pelos 

acadêmicos, principalmente a partir de 1980, embora ainda hoje essa concepção se faça 

bastante presente na sociedade e nas escolas brasileiras. Os autores dizem que devido a 

essas muitas críticas passamos para o outro extremo, a abordagem Recreacionista, na 

qual os alunos é que decidem o que vão fazer na aula e o papel do professor passa a ser 

do mero coadjuvante que oferece a bola e marca o tempo.   

Tanto Neiras e Nunes (2006), quanto Darido e Rangel (2005), fazem referências a uma 

importante produção que se destacou no campo da EF escolar nos anos de 1990, o 

“Coletivo de Autores”. Este livro, intitulado Metodologia do Ensino da Educação 

Física, produzido por Soares et al. em 1992, trata-se do principal marco das concepções 

críticas e surge em defesa da abordagem crítico-superadora. 

Para a concepção crítico-superadora, o currículo deve pautar-se não apenas na 

transmissão de saberes, para além disso, deve incitar a construção coletiva do 

conhecimento, na qual o aluno apropria-se do saber científico confrontando-o com o 

saber que traz do seu cotidiano e de outras referências do pensamento humano.  

O processo de construção do conhecimento deve suscitar reflexões acerca das questões 

político-pedagógicas que o permeiam. À exemplo disso, os autores defendem que os 

conteúdos a serem abordados nas aulas têm que apresentar relevância social, devendo 

estar “vinculados à explicação social concreta e oferecer subsídios para a compreensão 

dos determinantes sócio-históricos do aluno, particularmente sua condição de classe 

social” (SOARES et al., 1992, p.31). Nesse sentido, é notável a valorização dada por 

essa concepção ao resgate teórico e à contextualização dos fatos. 

Baseados nas ideias da concepção crítico-superadora e contrapondo-se aos modelos 

tradicionais de educação (esportivista e recreacionista, por exemplo), Neira e Nunes 

(2006) propõem para a prática pedagógica da EF a teoria do Currículo Multicultural, 

que segundo Morais (2008) tem ganhado o foco das análises e discussões de diversos 

estudiosos da linha educacional crítica. A autora alega que essa concepção preocupa-se 

em efetivar formas de valorizar e incorporar as identidades plurais em políticas e 
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práticas curriculares, bem como refletir sobre os mecanismos discriminatórios ou 

silenciadores da pluralidade cultural que as permeiam. 

Para Neira e Nunes (2006) as aulas de EF que se pautem no Currículo Multicultural 

deverão “partir das práticas sociais onde a movimentação se dê em função da 

comunicação/expressão de sentimentos e intenções” (idem, p.198). 

Esses autores acreditam que faz parte das responsabilidades da EF, sob a óptica de sua 

teoria lidar com questões atreladas aos papéis de gênero, classe e etnia, no ensejo de 

desmistificá-las, bem como discorrer sobre temas como ética, sexualidade, mercado de 

trabalho e diversidade cultural – sendo estas, competências que correspondem aos temas 

transversais propostos pelos PCN’s (BRASIL, 1998) – por meio de metodologias que 

permitam aos alunos alcançarem um posicionamento crítico e reflexivo acerca das 

manifestações da cultura corporal. 

Em síntese esses autores acreditam que na concepção de Currículo Multicultural, a EF 

deve trabalhar com as manifestações da cultura corporal de forma a propiciar a todos os 

sujeitos do processo educativo conhecer a diversidade cultural através dos gestos 

expressivos. Essa abordagem objetiva a formação de cidadãos que possam se apropriar 

da história atuando autonomamente na realidade em que estão inseridos. 

Outra proposta de concepção crítica é sugerida por Darido e Rangel (2005) na tentativa 

de caracterizar a prática pedagógica da EF na Educação Básica. As autoras acreditam 

que o objetivo primordial da EF escolar é fazer com que os alunos se apropriem da 

Cultura Corporal para que possam utilizar-se dela, de forma autônoma, tanto no âmbito 

escolar quanto fora dele, o que fica explicito no trecho a seguir: 

Pensamos que o objetivo principal da Educação Física escolar é introduzir e 

integrar os alunos na Cultura Corporal de Movimento, desde a Educação 

Infantil até o Ensino Médio, formando cidadãos que irão usufruir, partilhar, 

produzir, reproduzir e transformar as manifestações que caracterizam essa 

área, como o Jogo, o Esporte, a Dança, a Ginástica e a Luta (DARIDO; 

RANGEL, 2005, p.34). 

Nessa abordagem há uma preocupação com qualidade das aulas. Propõe-se uma 

avaliação conjunta do processo educativo, entre professores e alunos, para que este 

possa se adequar às necessidades específicas do contexto em que os indivíduos estão 

inseridos. 
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Podemos perceber que as concepções propostas por Neira e Nunes, Darido e Rangel e 

pelo Coletivo de Autores, apresentam algumas características que se divergem, 

entretanto há que se ressaltar a similitude observada entre elas, em que atribui-se 

considerável relevância ao histórico de vida dos alunos, a realidade por eles vivenciada 

e os conhecimentos e curiosidades que estes trazem consigo. Nelas, a atuação do 

professor deve favorecer a construção conjunta de conhecimentos, contribuindo para a 

formação de um indivíduo autônomo, que seja sujeito da construção de sua realidade. 

Consideramos que as teorias analisadas são de grande importância para a prática 

pedagógica da EF, e acreditamos que um currículo que se paute em suas semelhanças 

pode assegurar uma metodologia de aula que contribua, sobretudo, para a formação 

integral de um cidadão crítico e reflexivo. 

Temos, pois, a intenção de verificar em concepções críticas de EF, como a Ginástica 

pode ser abordada na escola. 

Para que isso possa se concretizar, faz-se necessário o delineamento de algumas etapas 

fundamentais, dentre elas o estudo da sistematização dos conteúdos, sobre a qual iremos 

discorrer a seguir. 

 

4.2.  Sistematização dos Conteúdos 

A sistematização dos conteúdos é entendida por Kawashima, Souza e Ferreira (2009) 

como o ato de organizá-los, de forma que estes apresentem-se coerentes nos diferentes 

níveis de ensino. 

As opiniões acerca desse tema apresentam controvérsias quanto à sua relevância na EF 

escolar, é o que nos mostra Rosário e Darido (2005). 

Para dar prosseguimentos à discussão, seguimos delineando algumas questões 

conceituais sobre conteúdo, que Darido e Rangel (2005) afirmam ser um termo “tão 

utilizado, quanto mal compreendido” (p. 64). 

Para isso, apresentaremos a seguir as definições atribuídas à ele por alguns autores. 
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Coll (1986) entende por conteúdos “o conjunto de formas culturais de saberes 

selecionados para integrar as diferentes áreas curriculares em função dos Objetivos 

Gerais de Área” (p.161). 

Darido e Rangel (2005), quando fazem referência a conteúdos, englobam conceitos 

como: 

ideias, fatos, processos, princípios, leis científicas, regras, habilidades 

cognoscitivas, modos de atividade, métodos de compreensão e aplicação, 

hábitos de estudos, de trabalho, de lazer e de convivência social, valores, 

convicções e atitudes  (p.65). 

Na visão de Libâneo (2013), fazem parte dos conteúdos de ensino um emaranhado de 

“conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social” 

(idem, p. 142). O autor acredita que estes devem ser organizados pedagógica e 

didaticamente, de forma que viabilize a assimilação ativa e aplicação na prática de vida 

dos alunos. 

Sabemos que existem diferentes propostas de sistematização para tais conteúdos, e que 

estas variam de acordo com as características da concepção curricular a que se pautam. 

Entretanto, Libâneo (2013) ressalta que a série ordenada e articulada das atividades 

propostas – sistematização dos conteúdos – compõe a variável de mais fácil 

identificação das diversas abordagens, sendo um dos elementos diferenciadores que 

delineia sua especificidade. 

Estando de acordo com o posicionamento do autor, associamos a ele uma das 

importâncias de se pensar e praticar a sistematização de conteúdos, por ser este o 

produto das reações dos nossos pensamentos, a expressão objetiva de nossas crenças 

pedagógicas. 

As preocupações acerca desta temática não afloraram em estações próximas, ao 

contrário, surgem em tempos remotos, tendo como um importante marco histórico do 

século XVII, os registros da obra de Comenius “A arte de ensinar tudo a todos” 

(informação verbal)
1
, demonstrando que a reflexão sobre a prática pedagógica é 

necessidade cuja gênese culmina com o próprio surgimento da educação. 

                                                             
1  Informação fornecida em aula pelo professor Mr. Hilton Boaventura Serejo, na Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri/Diamantina-MG, em abril de 2014. 
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Apesar de todo esse tempo de experiência, Libâneo (2013) relata que não conseguimos 

desenvolver uma técnica de análise que permita interpretar, simultaneamente, todas as 

variáveis que incidem nos processos educativos, o que explica o fato de parcelarmos a 

prática pedagógica para o estudo, mesmo que este ato apresente certo grau de 

artificialidade. 

A sistematização dos conteúdos é apenas um dos elementos da ação pedagógica, sendo, 

talvez, o único representante que pode ser estruturado previamente, devendo ser 

modificado e adequado no decorrer do processo, após o conhecimento das demais 

variáveis. 

A organização dos conteúdos é um aspecto elementar ao ato docente, que expressa os 

ideais do profissional e sustenta sua prática, sendo responsabilidade dos professores das 

diferentes áreas de conhecimentos que estruturam o currículo escolar, que dispõem de 

conteúdos de ensino que expressam sua especificidade. Quanto à EF, seus conteúdos 

estendem-se por uma profusa listagem, na qual, segundo Rosário e Darido (2005), se 

encontram as manifestações corporais criadas pelo ser humano. Por se tratarem de 

saberes diversificados e de grande valia para a formação integral do cidadão, há a 

necessidade de serem fomentados na escola, entretanto não é isso que se tem observado 

nas aulas de EF (idem). 

Contrariando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente (BRASIL, 

1996), em seu artigo quarto, inciso nono; que define como essencial a quantidade e 

variedade de conteúdos a serem ministrados; os professores de EF têm limitado suas 

aulas à meras práticas esportivas deturpadas e debilitadas, muitas vezes, desprovidas de 

qualquer sistematização ou sequência lógica, além disso os esportes são transmitidos 

superficialmente, tendo sua base substancial negligenciada (ROSÁRIO, DARIDO, 

2005). 

Este fato vem sendo relacionado, entre outros motivos, com a dificuldade que os 

profissionais encontram em sistematizar os conteúdos a serem abordados, o que não é 

exclusivo de professores de EF, como evidencia Palma, Oliveira e Palma (2010). 

Entretanto, os autores apontam como um agravante característico da área, a inexistência 

de conteúdos sistematizados, que indiquem de forma clara o que ensinar ao longo dos 

anos escolares.  
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Rosário e Darido (2005), associam a desorganização dos conteúdos da EF à ausência de 

fatores que os sistematizem, quer seja legalmente quer através de livros didáticos. 

Isso induz à necessidade de uma proposta curricular para a EF. Esse é um pensamento 

que não apresenta aprovação unânime entre os teóricos da área, como nos mostra 

Rosário e Darido (2005), quando expõem a opinião de autores que acreditam ser 

equivocada a ideia de se estipular um plano curricular a ser seguido, o que 

desconsideraria a diversidade da realidade de cada escola. 

Sabemos que há a intenção; por parte dos governos federais, estaduais e municipais; de 

se regulamentar o plano curricular, por meio de documentos que norteiam os 

professores no que tange a escolha dos conteúdos. Consideramos que esses registros 

podem ser utilizados pelos docentes como uma proposta aberta e flexível, que pode ser 

modificada e deve ser adaptada às peculiaridades do contexto ao qual será aplicado. 

Acreditamos que o professor, mesmo apoiando-se em algum plano curricular, deve ter 

autonomia para a seleção dos conteúdos a serem trabalhados, e que essa ação deve ser 

pautada em teorias curriculares e na proposta pedagógica da instituição de ensino.  

Para Libâneo (2013), o processo de seleção dos conteúdos deve respeitar alguns 

critérios, tais sejam: 

 Correspondência entre Objetivos Gerais e Conteúdos: deve ser característica dos 

conteúdos a expressão de objetivos sociais e pedagógicos da escola, sintetizados na 

formação cultural e científica para todos. 

 Caráter Científico: trata-se da seleção das bases das ciências, transformadas em 

objetos de ensino necessários à educação geral. 

 Caráter Sistemático: o programa de ensino deve ser caracterizado pelo 

delineamento dos conhecimentos sistematizados e não a presença de temas 

genéricos e esparsos, sem ligação entre si. 

 Relevância Social: deve-se incorporar ao programa as experiências e vivências dos 

alunos em sua situação social concreta. 

 Acessibilidade e Solidez: acessibilidade é o processo de compatibilizar os 

conteúdos ao nível de preparo e desenvolvimento dos alunos. Quando os conteúdos 

são acessíveis e didaticamente organizados, há mais garantia de uma assimilação 

sólida e duradora. 
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Julgamos fundamental, também, que toda a prática pedagógica se oriente pelas 

características contextuais que a envolve, fundamentando-se nas necessidades dos 

alunos, da escola, da sociedade, enfim, no que se faz primordial à sua realidade. 

Sendo assim, para além de selecionar os conteúdos de ensino, estes devem ser pensados 

e organizados de forma que sejam devidamente apropriados pelos alunos, para isso 

Libâneo (2013) expõe alguns itens que devem ser cuidadosamente levados em 

consideração: 

 Conhecimentos prévios dos alunos; 

 Significância e funcionalidade dos novos conteúdos; 

 Nível de desenvolvimento; 

 Zona de desenvolvimento proximal; 

 Conflito cognitivo e atividade mental; 

 Atitude favorável; 

 Autoestima e autoconceito; 

 Aprender a aprender. 

Neste sentido, corroboramos com Darido e Rangel (2005), quando citam Coll et al. 

(2000) que propõem dimensões a serem considerados no ato da sistematização dos 

conteúdos da EF, representando três pilares que sustentam a educação integral sob a 

concepção construtivista. São eles: Conceitual, Procedimental e Atitudinal. Estas 

dimensões do conteúdo também compõem as obras de Neira e Nunes (2006) e Soares et 

al. (1992). 

Para Rinaldi (2005), na dimensão conceitual o conhecimento se manifesta através de 

teorias, informações e conceitos que indicam o que os alunos devem saber sobre o 

conteúdo; já na dimensão procedimental os conhecimentos são trabalhados a partir de 

experiências que se expressão na forma do saber fazer; enquanto que na atitudinal o 

conhecimento estimula as vivências que incitam um posicionamento fundamentado por 

valores e atitudes. Darido (2005) ressalta que, na prática docente essas três dimensões 

do conteúdo se manifestam de forma indissociável, embora o professor, em alguns 

momentos, possa dar ênfase à determinada dimensão. 

Os PCN’s (BRASIL, 1998) são um exemplo de proposta curricular, que norteia a 

educação a nível federal, enquanto os CBCs (SECRETARIA..., 2007) atuam na 
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instância estadual em Minas Gerais. Esses documentos também são embasados pela 

concepção construtivista, entretanto, sentimos falta neles de uma orientação mais efetiva 

quanto à organização dos conteúdos. Percebemos que, em suas propostas há uma lacuna 

no que tange as especificidades de cada bloco de conteúdo, por exemplo, sugerem que 

na abordagem do bloco de conteúdo Ginástica, seja trabalhado a história, fundamentos 

básicos, a técnica..., entretanto, não indicam qual e quando cada uma das manifestações 

gímnicas devem ser desenvolvidas na EF escolar, uma vez que o universo desta prática 

se apresenta de forma ampla e diversificada. Isso exige do professor um conhecimento 

geral da área, de forma que esse tenha domínio sobre todas as manifestações da cultura 

corporal, suas peculiaridades e processos pedagógicos, fato que consideramos de 

extrema dificuldade e que, segundo a literatura, tem contribuído para a pobreza da 

abordagem de conteúdos da área. 

Sendo assim, apresentaremos no capítulo a seguir, a Ginástica como manifestação da 

cultura corporal, abordando esta prática desde sua origem até a forma como se constitui 

na atualidade, seus campos de atuação e especificidades de movimentos e 

equipamentos. 

Acreditamos que este conhecimento é primordial ao professor no momento de delinear a 

seleção e organização dos conteúdos de ensino acerca desta temática. Com isso, seria 

possível respeitar os critérios propostos por Libâneo (2013) no que tange o processo de 

seleção dos conteúdos de determinada prática pedagógica. 

 

4.3.  Ginástica  

A Ginástica, entendida como movimento, é a manifestação corporal que acompanha o 

homem desde sua aparição na terra (LANGLADE; LANGLADE , 1970).  

Encontramos na literatura diversificados conceitos de Ginástica, entretanto, 

concordamos com os autores quando relatam que conceituar essa temática não é uma 

tarefa fácil. 

Os CBCs (SECRETARIA..., 2007) expõe que esse conteúdo da cultura corporal é 

amplo e inclui:  
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desde as atividades físicas, praticadas informalmente, sem sistematização, até 

os exercícios físicos, praticados regularmente e de forma sistemática, com 

controle de freqüência, intervalo, como a caminhada, as corridas, a 

musculação. Nesse âmbito, estão incluídas também as formas mais 

complexas, muitas delas já esportivizadas, como a Ginástica Artística, 

Rítmica e Aeróbica. Todas elas têm em comum a ‘arte de exercitar o corpo’ 

(SECRETARIA..., p. 44, 2007). 

O posicionamento dos autores não se faz coerente com a evolução histórica pela qual 

passou a Ginástica, em que seu universo – que antes correspondia a qualquer forma de 

movimentação – a partir do século XIX, restringe-se às práticas sistematizadas que 

correspondem aos objetivos e especificidades dessa manifestação corporal, o que 

explicitaremos a seguir, quando discorreremos mais sobre a história da Ginástica.  

A Ginástica faz parte do rol de manifestações que compõem o que hoje chamamos de 

Cultura Corporal de Movimento. Essa forma específica de se movimentar é dona de 

uma história tão antiga quanto rica, que se confunde com o surgimento da própria área a 

que pertence, a EF. 

Sua história milenar compôs cenários célebres e requer ser dissertada a seguir, visto a 

importância de se conhecer o palco de seu surgimento, bem como o transcorrer de sua 

existência, para esclarecer nosso entendimento acerca dessa prática anciã. 

Concordamos com Soares  et al. (1992), quando afirmam que: 

[...] a tradição histórica do mundo ginástico é uma oferta de ações com 

significado cultural para os praticantes, onde as novas formas de exercitação 

em confronto com as tradicionais possibilitam uma prática corporal que 

permite aos alunos darem sentido próprio às suas exercitações ginásticas 

(idem, p. 76). 

O quadro a seguir, adaptado de Langlade, Langlade (1970, p. 17), demonstra os 

objetivos da Ginástica, entendida como exercício físico, distribuídos em uma 

periodização histórica e com destaque às circunstâncias que caracterizavam cada época. 

QUADRO 01: A Ginástica na história 

OBJETIVOS DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS ATRAVÉS DO TEMPO 

 CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVOS 
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PRÉ-HISTÓRIA  Luta pela vida 

 

ANTIGUIDADE 

Longe e próximo oriente 

Período Clássico 

                 Atenas  

Grécia 

                Esparta 

 

Roma  

Religiosos, terapêuticos e 

guerreiros. 

O cuidado integral 

 

O guerreiro 

 

As conquistas, o guerreiro, o 

circo, profissionalismo, 

menosprezo pela vida. 

IDADE MÉDIA Feudalismo 
O cavaleiro, luta pelos ideais 

religiosos, respeito pela mulher. 

 

 

RENASCIMENTO 

                       

                      filantropismo 

Humanismo 

                   enciclopedismo 

 

 

Readoção dos ideais clássicos. 

Vida natural. Começam a 

conceber os exercícios físicos 

como “agentes” de educação. 

IDADE MODERNA 

e 

CONTEMPORÂNEA 

  

O homem como unidade 

psicobiológica, atendida em 

seus aspectos físico, psíquico e 

intelectual. A Educação Física 

como realidade educacional. 

Fonte: Adaptado de Langlade, Langlade (1970) 

Reconhecendo a essencialidade de se estudar a história das manifestações gímnicas, 

discorreremos mais sobre a forma como estas faziam parte do cotidiano do homem em 

cada momento histórico. Para isso, utilizamos como principal referência a obra de 

Oliveira e Nunomura (2012). 

 Pré-História: Neste momento histórico os movimentos humanos eram, por 

natureza, utilitários e aconteciam espontânea e ocasionalmente. Além disso, os 

autores apontam que a Ginástica tinha um caráter natural, guerreiro, ritualístico e 

recreativo. O movimento era sistematizada de forma rudimentar (Souza, 1997), por 
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exemplo, o homem produzia um instrumento e ao mesmo tempo, elaborava a 

mecânica do movimento para utilizá-lo. Tanto o instrumento quanto o movimento 

eram elaborados a partir de experimentações. 

 Antiguidade: A Ginástica ocupava lugar privilegiado na cultura de diversas 

civilizações do oriente e do novo mundo, sendo utilizada em momentos ritualísticos, 

de preparação guerreira e de recreação (RAMOS, 1982). É nesse período que surge 

o termo Ginástica e seu significado era atribuído, por estudiosos gregos, à prática de 

atividades com o corpo desnudo (FIGUEIREDO, HUNGER, 2008). 

 Antiguidade Clássica: Neste período destacaremos os impérios Grego e 

Romano. 

 Grécia: A Ginástica foi concebida com objetivos educacionais, para a 

formação de cidadãos e guerreiros. Figueiredo e Hunger (2008) destacam 

que, na antiguidade grega a prática corporal era tida como algo essencial 

para a formação global do ser humano. 

 Atenas: Procurava-se na Ginástica, além da preparação militar, a 

conquista de uma eficiência educacional, terapêutica, fisiológica, 

estética e moral. 

 Esparta: Os objetivos pretendidos com as práticas gímnicas 

eram voltados para a disciplina cívica, preparação militar, 

enrijecimento do corpo e a energia física e mental. 

 Roma: A Ginástica era utilizada com finalidades parecidas com as de 

Esparta, os objetivos centravam-se na formação guerreira por meio do 

adestramento militar. 

 Idade Média: Neste momento, sob o impacto do cristianismo, a Ginástica foi 

marginalizada, ficando restrita aos funâmbulos que divertiam a corte, aos 

movimentos guerreiros e em outras atividades, como: luta, marcha, corrida, salto, 

montaria, pesca, caça, manejo de arco e flecha, entre outros. Houve, então, um forte 

movimento dicotômico entre corpo e mente, onde se cultuava a espiritualidade em 

detrimento da corporeidade. 

 Renascimento: Depois de tempos de obscurantismo da idade média, o renascimento 

trouxe de volta a luz e, com ela a Ginástica, para muitos países. Essa prática retorna 

com o objetivo de cuidar do corpo que outrora fora massacrado pelas imposições 

religiosas. 
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 Idade Moderna: Neste período houve uma evolução dos conhecimentos acerca da 

prática da Ginástica e esta volta a ter um caráter educativo. 

 Idade Contemporânea: Foi só neste período que surgiram os primeiros sistemas 

regulares de EF e, enfim, houve a distinção entre a Ginástica e as demais práticas 

corporais. 

Até o ano de 1800 as considerações sobre Ginástica abrangiam quaisquer formas de se 

movimentar. A partir deste ano, vão surgindo na Europa o que Soares (2004, p.51) 

denomina por “formas distintas de encarar os exercícios físicos”, que receberam 

posteriormente o nome de Métodos/Escolas Ginásticas. 

As Escolas Ginásticas homenageiam os países-origem das primeiras sistematizações 

dessa manifestação com seus nomes: Escola Alemã, Escola Sueca, Escola Francesa e 

Escola Inglesa (idem). 

Soares (2004) acredita que os Métodos Ginásticos apresentavam finalidades 

semelhantes e discute em sua obra algumas questões pedagógicas daqueles que tiveram 

maior ingerência no Brasil.  

Os esquemas a seguir apresentam alguns exercícios que compunham o programa dos 

Métodos Ginásticos Alemão, Sueco e Francês, sendo a caracterização do Método Inglês 

deixada a parte, pelo fato de este dar origem aos esportes, perdendo sua relação com a 

Ginástica. 

Método Alemão – Adaptado de Soares (2004). 

                                Exercícios Livres                    membros superiores 

           SISTEMA    (sem aparelhos)                       membros inferiores 

                                                      

                                                                                 barras 

                                Exercícios de Suspensão         paralelas     

                 DE                                                          cordas 

                                                 

                                                                                  apoio propriamente dito 

                                Exercícios de Apoio                 suspensões 

                                                                                  balanceamentos 

       GINÁSTICA 

                                Ginástica Coletiva                     marchas e exercícios 

                                                                                   ou ordem unida 
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Soares (2004) aponta a defesa da pátria como uma particularidade dos objetivos a que se 

propunha o Método Alemão, o qual tinha a pretensão de construir um forte espírito 

nacionalista, visto que essa era uma necessidade do contexto em que fora concebido. O 

sistema ginástico se apresentava de forma mecânica e funcional e tinha o objetivo 

primário de tornar os corpos ágeis. 

 

Método Sueco – Adaptado de Soares (2004). 

1° Exercícios de ordem 

2° Exercícios de pernas ou elementos preparatórios formando uma pequena série. Essa 

série se decompõe assim: 

a) movimentos de pernas; 

b) movimentos de cabeça; 

c) movimentos de extensão de braços; 

d) movimentos do troco para frente e para trás; 

e) movimentos laterais do tronco; 

f) movimentos outros das pernas. 

3° Extensão da coluna vertebral 

4° Suspensões simples e fáceis 

5° Equilíbrio 

6° Passo ginástico ou marcha 

7° Movimentos dos músculos dorsais 

8° Movimentos dos músculos abdominais 

9° Movimentos laterais do tronco 

10° Movimento das pernas 
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11° Suspensões mais intensas que as do n° 4 

12° Marchas ou movimentos de pernas, executados mais rapidamente que os outros para 

preparar para os saltos 

13° Saltos 

14° Movimentos de pernas 

15° Movimentos respiratórios 

A Ginástica feminina era idêntica à masculina com as seguintes restrições: 

I – Evitar movimentos muito acentuados para trás; 

II – Não realizar movimentos que possam congestionar a bacia; 

III – Abster-se do trabalho físico durante a menstruação. 

Os principais aparelhos utilizados pelo método sueco eram e ainda são: 

a) barra móvel para exercícios de extensão e equilíbrio; 

b) cavalo de pau, plintons, carneiros; 

c) espaldares e banco sueco. 

O Método Sueco, de identidade higienista, se caracteriza por uma série de movimentos 

de formação, pautando-se na anatomia e fisiologia, assegurando aos seus praticantes 

aspectos de saúde e beleza por meio dos exercícios respiratórios e por proporcionar 

efeitos corretivos e ortopédicos (SOARES, 2004). 

 

Método Francês – Adaptado de Soares (2004). 

1° Exercícios elementares ritmados e sustentados por cantos, com o objetivo de 

desenvolver a voz e ativar os movimentos respiratórios. 

2° Exercícios de marchar e correr em terrenos os mais variados, escorregar e patinar, 

habituar-se às corridas de fundo e velocidade. 
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3° Exercícios de saltar em profundidade, altura e largura, em todas as direções, para 

frente, para os lados, para trás, com ou sem armas, com o auxílio de uma vara ou bastão, 

ou de um fuzil ou lança. 

4° Exercícios de equilíbrio ou de passagem sobre pinguelas, barras fixas ou oscilantes, 

horizontal ou inclinada, a cavalo ou de pé, progredindo para frente ou para trás, a fim de 

habituar-se às passagens em ribeiros ou precipícios, utilizando-se de ramos de árvores 

ou uma vara. 

5° Exercícios de transposição de obstáculos naturais, como barreiras, muros, fossos, etc. 

conduzindo ou não uma carga. 

6° Exercícios das mais diversas lutas para desenvolver a força muscular, destreza, 

resistência à fadiga e subjulgar o adversário. 

7° Exercícios de trepar em escada horizontal ou progredir em escada na vertical, fixas 

ou oscilantes, com auxílio dos pés e das mãos, ou então ao longo de uma corda cheia de 

nós, ou descer escorregando ou de qualquer outra maneira. 

8° Exercícios de nadar nu ou vestido, com ou sem carga, sobretudo armado, de 

mergulhar e manter-se longo tempo sobre a superfície limitada, de aprender a salvar 

uma pessoa, sem, entretanto, se deixar agarrar por ela. 

9° Exercícios para transpor um espaço determinado com suspensão variada de braços, 

mãos e pés, ou somente com o auxílio das mãos, ou ainda com o auxílio de uma vara ou 

corda esticada. 

10° Exercícios, parado ou em movimento, com habilidade, segurança, de suspender 

corpos de conformações várias, incômodos e pesados, algumas vezes homens ou 

crianças: salvá-los em perigo, arrastar ou empurrar pesos ou massas consideráveis para 

poder aplicá-los aos casos de utilidade militar ou interesse público. 

11° Exercícios de prática da esferística antiga e moderna, atlética e militar em tidas as 

suas modalidades de lançar bolas, balões, e pela de diferentes pesos e tamanhos e 

arremessar toda a espécie de projéteis sobre pontos determinados. 

12° Exercícios de tiro ao alvo fixo ou móvel. 
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13° Exercícios de esgrima, a pé ou a cavalo, exercícios para manejo de toda espécie de 

arma branca. 

14° Exercícios de equitação: fazer o treinamento no cavalo de pau e repeti-lo depois, 

com o animal. 

15° Exercícios para prática das danças pírricas ou militares e das danças de sociedade, 

dando a estas o mais amplo desenvolvimento. Existe aqui esta observação: “... La danse 

scênique ou théatrale appartient au funambulisme et ne peut entre dans notre plan [sic]” 

(MARINHO, s.d.a. pp. [02[04]). 

Ao Método Francês, Soares (2004) atribui o caráter utilitário, identificando neste 

método a preocupação com o desenvolvimento do condicionamento físico geral, o que 

se fazia essencial para o trabalho e defesa da pátria. 

O desenvolvimento das Escolas Ginásticas representou um marco histórico no contexto 

gímnico, desvinculando dessa manifestação o conceito abrangente que fazia referência à 

quaisquer tipos de exercício, (re)estruturando-o entorno daqueles que atendiam aos 

objetivos específicos de cada Método Ginástico. A Ginástica foi considerada a partir de 

então científica, vinculada à medicina e conquistando, pois, seu status (idem). 

Doravante, compreendem os movimentos gímnicos inúmeras e diversificadas ações 

motoras características de cada Escola Ginástica. No entanto, a partir do exposto por 

Soares (2004), podemos perceber a semelhança entre os elementos corporais que 

compunham os programas de cada método. O caráter higienista e de preparação 

corporal era evidente, fato que limitava as possibilidades de variação da Ginástica.  

Tal cenário perdurou cerca de 100 anos, culminando em três grandes movimentos 

ginásticos (Movimento de Centro, Oeste e Norte), os quais deram origem as Ginásticas 

que conhecemos nos dias de hoje. 

Durante muitos anos a Ginástica, assim como a EF, foi utilizada para atender aos 

objetivos de uma camada populacional, quanto à formação da massa social, tendo seu 

usufruto limitado às permissões do poder e, de acordo com Rinaldi (2005), sofreu 

alterações desde sua gênese até os dias atuais, por acompanhar as necessidades de 

transformação social e buscar atender aos anseios inerentes a cada momento histórico. 
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Diversas são as práticas corporais que integram o universo gímnico na atualidade, 

acontecendo em contextos variados e com finalidades distintas, cada qual com suas 

características e especificidades, podendo se apresentar como uma modalidade esportiva 

reconhecida por uma federação internacional; uma prática de lazer, recreativa e 

prazerosa; uma ferramenta para a aquisição e/ou manutenção da saúde; ou como um 

componente educacional escolarizado, assumindo um caráter educativo e formativo. Por 

ser uma manifestação com amplitude em tão alto grau, Souza (1997) acredita ser 

restritiva a proposta de um único conceito para a Ginástica e, no intuito de facilitar o seu 

entendimento, a autora descreve cinco grandes grupos que representam seus Campos de 

Atuação, a saber:  

 Ginástica de Condicionamento Físico: engloba todas as modalidades que tem por 

objetivo a aquisição ou a manutenção da condição física. 

 Ginástica de Competição: corresponde a todas as modalidades competitivas. 

 Ginástica de Conscientização Corporal: reúne as Novas Propostas de Abordagem 

do Corpo, também conhecidas por Técnicas Alternativas ou Ginásticas Suaves. 

 Ginástica Fisioterápica: utiliza o exercício físico na prevenção ou tratamento de 

doenças. 

 Ginástica de Demonstração: é representante deste grupo a Ginástica Geral, que 

tem como característica marcante a não-competitividade, tendo como função 

principal a interação social entre os participantes. 

No quadro a seguir a autora exemplifica os campos de atuação da Ginástica: 

QUADRO 02: Campos de Atuação da Ginástica 

De 

Condicionamento 

Físico 

De 

Competição 

De 

Conscientização 

Corporal 

Fisioterápica 
De 

Demonstração 

Localizada Artística Anti-ginástica RPG 
Ginástica 

Geral 

Aeróbica 
Rítmica 

Desportiva 
Eutonia Cinesioterapia  

Musculação Aeróbica Feldenkrais Isostrechting  

Step Roda Bioenergética   
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Ginástica 

etc 
Trampolim 

Acrobático 
   

 Duplo-mini    

 Mini-Tramp    

 Tumblimg    

 etc    

Fonte: Adaptado de Souza (1997) 

Essas são as vertentes gímnicas conhecidas na atualidade, entretanto, se originaram em 

momentos históricos diferentes do que estamos vivendo, sendo influenciadas pelas 

características e necessidades do contexto ao qual foram concebidas. A seguir, 

discorreremos sobre a gênese de cada um dos campos descritos acima, utilizando como 

fundamentação básica a obra de Oliveira e Nunomura (2012). 

A Ginástica de Condicionamento Físico tem suas primícias associadas às primeiras 

sistematizações dos exercícios físicos, que antes aconteciam com o intuito de 

preparação guerreira e criação de uma nação saudável e forte. 

Quanto à Ginástica de Competição, cada uma de suas modalidades tomaram rumos 

históricos diferenciados, tendo bastante influência das Escolas Ginásticas. A Ginástica 

Artística se manifesta com as características da Escola Alemã, utilizando-se de grandes 

aparelhos que foram criados por L. F. Jahn para compor os obstáculos de treinamento 

da época. A Ginástica Rítmica foi influenciada pela Escola Sueca e, de acordo com 

Langlade e Langlade (1970), teve sua fundamentação associada a diversos autores. A 

China e a Grécia são palcos para a concepção da Ginástica Acrobática que foi 

incrementou as apresentações circenses no decorrer dos tempos. A Ginástica Aeróbica 

teve grande disseminação de sua prática nas décadas de 80 e 90 do século XX. Foi no 

âmbito circense que concebeu-se a Ginástica de Trampolim, desde a Idade Média as 

superfícies elásticas já eram utilizadas em práticas funambulescas. 

A Ginástica de Conscientização Corporal inclui técnicas alternativas que se originam no 

oriente, Europa e Estados Unidos. 
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O caráter médico que aliou-se à Ginástica Científica do século XIX, tem fortes ligações 

com a Ginástica Fisioterápica, especialmente pela influência medicinal, anatômica e 

fisiológica. 

A Ginástica de Demonstração tem sua gênese ligada às grandes festividades gímnicas 

que aconteciam no início século XIX na antiga Tchecoslováquia.  

Percebendo variedade em que se expressa, entendemos que Ginástica é uma prática 

corporal bastante versátil, que pode atender às mais ecléticas necessidades e anseios de 

seus praticantes. 

Cada uma dessas Ginásticas possuem suas especificidades, variando não só em relação 

ao objetivo, como também quanto aos ambientes onde acontecem, os tipos de materiais 

que são utilizados em cada prática, entre outros. No entanto, mesmo com suas 

particularidades, há um componente em comum a todas elas que faz com que a 

Ginástica se diferencie das demais práticas corporais: o movimento ginástico. 

Para Souza (1997), todos os movimentos específicos das diferentes práticas corporais 

(Dança, Esportes, Ginástica, etc.) evoluíram dos movimentos naturais do ser humano. 

No intuito de aprimorar o desempenho do movimento; seja para economia de energia, 

melhoria de resultado, prevenção de lesões entre outros objetivos; esses foram 

analisados e transformados, resultando em exercícios (movimentos construídos) ou 

habilidades culturalmente determinadas.  

A autora cita como exemplo um salto, que se apresenta como uma habilidade natural do 

ser humano que foi sendo estudada, transformada e aperfeiçoada para atingir os 

objetivos de cada prática corporal em que está inserida: salto em altura no atletismo, 

salto do jogador de vôlei para realizar um bloqueio, salto sobre a mesa na Ginástica 

Artística, etc. 

Nunomura e Tsukamoto, (2009), citam que o movimento ginástico constitui a base 

motora comum a todas as manifestações gímnicas, mas cada Ginástica faz uso de tal 

componente apropriando-se dele e associando-o à sua característica particular. Como 

exemplo, citam a Ginástica Artística que desenvolve os movimentos ginásticos em 

aparelhos de grande porte e a Ginástica Rítmica que combina os movimentos ginásticos 

com a manipulação de aparelhos de pequeno porte. 
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Corroboramos com as autoras quando apontam a importância de compreender a 

expansão dos movimentos ginásticos, que tomam forma de acordo com a proposta de 

cada Ginástica e, salientamos a necessidade de estudarmos afundo esta temática para 

facilitar o entendimento de habilidades mais complexas. 

Sabendo disso, analisamos duas importantes propostas de organização dos movimentos 

ginásticos, a dos Elementos Constitutivos da Ginástica elaborada por Souza (1997) e 

dos Padrões Básicos de Movimento (PBMs) criado por Russel (2010), contrastando 

ambas no sentido de compreender melhor o conteúdo gímnico. 

Souza (1997) classifica os conteúdos da Ginástica, que são compostos pelos 

movimentos específicos dessa manifestação, a partir do quadro descrito abaixo: 

QUADRO 03: Elementos Constitutivos da Ginástica 

Elementos 

Corporais 

Exercício de 

Condicionamento 

Físico 

Exercícios Acrobáticos 
Manejo de 

Aparelhos 

Passos Para o 

desenvolvimento da: 

Rotações   no solo e/ou 

Reversões     em aparelhos 

Tradicionais: 

Corridas Força Suspensão em aparelhos Bola 

Saltos Resistência Pré-acrobáticos Arco 

Saltitos Flexibilidade, etc  Fita  

Giros (Exercícios 

Localizados) 

 Bastão, etc. 

Equilíbrios   Adaptados: 

Ondas   Panos 

Poses                     Pneus  

Marcações   Caixas, etc. 
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Balanceamentos  Com Aparelhos  

Circunduções  Em Aparelhos  

  Sem Aparelhos  

Fonte: Adaptado de Souza (1997). 

A autora ainda complementa o quadro citando que todos esses elementos podem ser 

realizados com, sem ou em aparelhos, os quais podem ser tradicionais ou adaptados. 

Já Russel (2010) divide os conteúdos dessa área do conhecimento em seis grupos, os 

quais compreendem os PBMs. Nunomura e Tsukamoto apresentam, no capítulo de sua 

autoria do livro organizado por Nunomura e Nista-Piccolo (2005), um quadro com a 

síntese dos PBMs propostos por uma das obras de Russel (RUSSEL; KINSMAN, apud 

NUNOMURA; TSUKAMOTO, In: NUNOMURA; NISTA-PICCOLO, 2005), a saber: 

QUADRO 04: Síntese dos Padrões Básicos de Movimento 

PBM Tipos Princípios Mecânicos 

(1) Aterrissagem 

- sobre os pés 

- sobre as mãos 

- com rotação 

-sobre as costas 

Utilizar mais tempo e mais partes do 

corpo para absorver o momento de 

qualquer aterrissagem. 

(2) Movimentos 

estacionários 

- apoios 

- suspensões 

- equilíbrios 

Relação entre o Centro de Gravidade 

(CG) e a Base de Apoio (BA): 

- quanto mais próximo o CB da BA, 

maior a estabilidade; 

- o CG deve estar dentro da BA; 

- quanto maior a BA, maior a 

estabilidade; 
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- para um corpo segmentado, a 

estabilidade será maior quando o CG de 

cada segmento estiver situado 

verticalmente sobre o CG do segmento 

imediatamente abaixo. 

(3) 

Deslocamentos 

- sobre os pés 

- em apoio 

- em suspensão 

Aplicação de força interna (contração 

muscular) para mover o CG. 

(4) Rotações 

- no eixo 

longitudinal 

- no eixo transversal 

- no eixo ântero-

posterior 

Para iniciar uma rotação, aplicar uma 

força que não passe pelo CG. Quanto 

mais longe a força for aplicada do CG, 

maior o efeito de rotação. 

(5) Saltos 

- com as duas pernas 

- com uma perna 

- com as mãos 

Aplicação de força interna ou externa 

para produzir em deslocamento rápido do 

CG. Essa força deverá ser de magnitude 

suficiente, na direção desejada e aplicada 

a um corpo rígido. 

(6) Balanços 

- da suspensão 

- do apoio 

Na fase Ascendente, o momento será 

diminuído. Na fase Descendente, o 

momento será aumentado. A retomada 

das mãos deverá ser realizada no topo ou 

ponto morto. A barra deverá ser segurada 

em forma de gancho. 

Fonte: Nunomura e Nista-Piccolo (2005, p. 39). 

Os dois autores (SOUZA, 1997 e RUSSEL, 2010) se propõem a organizar os conteúdos 

da Ginástica a partir dos fundamentos básicos, entretanto as obras são divergentes 

quanto à denominação e classificação dos movimentos. 
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Nos Elementos Constitutivos da Ginástica, Souza (1997) apresenta uma organização 

simplificada que não indica o princípio pelo qual eles foram classificados de tal forma. 

Embora percebamos algumas semelhanças nos agrupamentos, vemos a necessidade de 

detalhar a sistematização exposta. 

Citamos dois exemplos: em relação ao item “Exercícios de Condicionamento Físico” 

fica claro que foram reunidos aqueles que se destinam ao desenvolvimento da condição 

física. Por outro lado, a autora nos confunde quando considera “Giro” um “Elemento 

Corporal” e “Rotação” um “Exercício Acrobático”, uma vez que ambas as palavras 

podem ser consideradas sinônimas. Sem a explicação no quadro ou no constructo 

teórico, não há como entender a diferença entre esses movimentos. 

Nos PBMs sugeridos por Russel (2010), verificamos que o autor faz uma análise 

biomecânica do movimento ao propor uma classificação para os conteúdos gímnicos, o 

que facilita o entendimento dos movimentos ginásticos. O autor identificou que, de 

acordo com características biomecânicas, os elementos que compõem este universo 

podem ser classificados em seis PBMs. Primeiramente, propõe-se que cada PBM seja 

trabalhado isoladamente em sua totalidade, variando as posições corporais, os espaços 

e/ou equipamentos utilizados, as direções, intensidades, individualmente ou em grupo. 

Em seguida, é possível combinar os padrões entre si, compondo uma habilidade 

complexa da Ginástica. 

Mesmo que o quadro apresentado nesta pesquisa seja uma releitura da proposta original, 

podemos perceber em uma das obras de Russel (Gymnastics Foundations, 2010) toda a 

explicação de como o autor chegou à taxonomia dos PBMs. 

A proposta dos PBMs ainda é complementada por três princípios que norteiam a prática 

da Ginástica: Fun, Fitnes e Fundamentals. Russel (2010) acredita que a prática da 

Ginástica, independente do nível, deve envolver diversão, condicionamento físico e os 

fundamentos básicos. Sem estes itens não há como promover a continuidade num 

programa de forma que haja evolução para o aprendizado de habilidades mais 

complexas. 

Embora, aparentemente, os PBMs apresentam um entendimento mais completo sobre o 

movimento ginástico, não foi nosso intuito nesta pesquisa indicar qual proposta é 

melhor ou mais adequada. O que pretendemos é relacionar ambas no sentido de 
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complementá-las, permitindo uma visão mais ampla das possibilidades dos movimentos 

gímnicos. 

Sendo assim, elaboramos um quadro que apresenta nossa visão sobre os movimentos e 

exercícios que constituem o amplo universo da Ginástica. 

 

QUADRO 05: Movimentos e Exercícios da Ginástica 

MOVIMENTO 

/EXERCÍCIO 
EXPLICAÇÃO EXEMPLOS POSSIBILIDADES 

MOVIMENTOS 

ESTACIONÁRIOS 

São aqueles em 

que o CM está 

sempre dentro da 

base de apoio. 

Equilíbrios, 

suspensões, apoios 

com ondulações do 

corpo, com 

balanceamentos e 

circunduções dos 

membros, etc. 

Com, sem ou em 

aparelhos fixos ou 

portáteis, 

tradicionais ou 

adaptados. 

 

MOVIMENTOS 

NÃO 

ESTACIONÁRIOS 

LINEARES 

São aqueles em 

que o CM está 

constantemente 

fora da BA, se 

movem em linha 

reta. 

Saltos e 

deslocamentos. 

MOVIMENTOS 

NÃO 

ESTACIONÁRIOS 

EM ROTAÇÃO 

São aqueles em 

que o CM está 

constantemente 

fora da BA, se 

movem em 

rotação. 

Rotações e 

balanços. 

ATERRISSAGENS 
Quando o CM 

retorna para a 

Sobre os pés, sobre 

as mãos, em 
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BA. rotação, sobre as 

costas. 

EXERCÍCIOS 

ACROBÁTICOS 

Combinação entre 

dois ou mais 

movimentos. 

Saltos mortais, 

rotações em 

diferentes 

aparelhos, etcs. 

EXERCÍCIOS DE 

CONDICIONAMEN

TO FÍSICO 

Exercícios que 

objetivam o 

desenvolvimento 

de capacidades 

físicas (força, 

resistência, 

flexibilidade, 

velocidade, 

agilidade, 

equilíbrio, coord. 

motora). 

Podem acontecer 

por meio de 

movimentos 

estacionários ou 

não estacionários. 

Por exemplo, 

exercício 

abdominal com as 

costas apoiadas no 

solo. 

CM – centro de massa 

BA – base de apoio 

Ressaltamos a importância de se entender os movimentos ginásticos, no sentido de 

possibilitar que a abordagem desta manifestação corporal possa oferecer uma base 

adequada que permitirá, não só a evolução para habilidades mais complexas na 

Ginástica, mas também para compreender melhor este universo e permitir que sua 

vivência se efetive plenamente, fomentando a prática em diferentes formatos.  

O exercício de relacionar as teorias estudadas nos permitiu verificar que ambas fazem 

propostas que, mesmo sendo diferentes, se assemelham ao creditar ao movimento 

ginástico a essência fundamental ao progresso das habilidades gímnicas e a ferramenta 

eficaz ao pleno fomento da Ginástica. 

As considerações símiles presentes nas duas propostas são características que as tornam 

indicadas para pautarem as abordagens da Ginástica – tanto no ambiente intra quanto 

extraescolar – por sugerirem ferramentas que possibilitam sua compreensão, 
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apropriação e, possível, usufruto em contextos diversificados, indo ao encontro do que 

as teorias críticas defendem como essencial ao trabalho comprometido com a formação 

de um indivíduo crítico e autônomo, o que corroboramos. 

Diante do exposto até o momento, constatamos que a literatura especializada em 

Ginástica propõe como essencial à uma compreensão fidedigna e plena dessa 

manifestação da cultura corporal, o conhecimento de alguns elementos específicos que 

caracterizam seu universo, quais sejam: o contexto histórico que envolve sua concepção 

e a trajetória evolutiva de suas edificações na atualidade; as inúmeras possibilidades de 

experimentação de sua prática, representadas pelos seus campos de atuação; bem como, 

os movimentos que alicerçam as evoluções gímnicas (RUSSEL, 2010; SOUZA, 1997; 

NUNOMURA, TSUKAMOTO, 2009; GOMES, GONÇALVES, LOPES, 2014). 

Desta forma, acreditamos que um trabalho comprometido com a plenitude dos 

conhecimentos gímnicos deve contemplar, em sua estrutura organizacional, três blocos 

de conteúdos: Aspectos Históricos, Campos de Atuação e os Movimentos Ginásticos.  

Organizada desta maneira, a Ginástica como manifestação da cultura corporal pode ser 

abordada no ambiente escolar respeitando as diretrizes apontadas pela literatura como 

essenciais no ato da sistematização dos conteúdos e os pressupostos das concepções 

críticas da EF. 

Ao trabalhar com este tripé, acreditamos que a abordagem da Ginástica na escola pode 

contribuir de forma mais efetiva para a formação do cidadão para a sociedade atual. 

Como exemplo, citamos algumas possibilidades: os Campos de Atuação da Ginástica 

sugeridos por Souza (1997), permite ao professor relacionar este conteúdo à realidade 

vivenciada pelos alunos, uma vez que é assim que esta manifestação da cultura corporal 

se apresenta na atualidade. O estudo do contexto histórico desde a sua concepção até a 

trajetória evolutiva de suas edificações na atualidade, possibilita a reflexão sobre as 

relações de poder que permeiam a construção da sociedade no mundo. E por fim, 

abordar os movimentos que alicerçam as evoluções gímnicas propicia elementos para a 

elaboração de maneira livre e criativa de novas formas de Ginásticas, de acordo com os 

interesses e possibilidades de cada contexto, contribuindo para a formação de um 

indivíduo autônomo que seja sujeito da construção de sua realidade. 
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No capítulo a seguir, denominado discussão dos resultados, buscamos fazer um paralelo 

entre as teorias críticas do currículo da EF escolar, analisadas anteriormente, e a 

estrutura organizacional da Ginástica sugerida pelos estudiosos da área. 

 

 

 

5.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Iniciando a análise, percebemos que, com a organização de seu livro Darido e Rangel 

(2005) se propuseram a refletir sobre questões gerais da EF na escola, como seu 

contexto histórico, os objetivos e conteúdos que competem à essa área do 

conhecimento, o processo avaliativo em EF, entre outros, além de sugerir uma 

organização dos conteúdos a serem abordados em cada um dos eixos temáticos que 

compõem a cultura corporal de movimento. 

Por ora, nos prendemos à análise do capítulo dedicado à proposta de sistematização dos 

conteúdos da Ginástica, escrito por Venâncio e Carreiro (2005). Neste, pudemos 

identificar os cuidados que os autores tiveram em propor reflexões sobre a Ginástica 

enquanto conteúdo histórico, que necessita ser recontextualizado e resignificado para 

sua abordagem na escola. Venâncio e Carreiro destacam os Campos de Atuação da 

Ginástica como sendo algumas de suas possibilidades, o que consideramos como 

proposta de composição da estrutura sistemática dos conteúdos gímnicos. Entretanto, 

não conseguimos identificar menções aos movimentos ginásticos como parte integrante 

da metodologia de trabalho sugeria pelas autoras. Para além disso, os autores propõem a 

abordagem de materiais alternativos de Ginástica, temas como: Ginástica e inclusão, a 

questão de gênero presente nesta manifestação corporal e como esta é retratada na 

mídia, o que consideramos de grande valia para a compreensão e reflexão do contexto 

geral da Ginástica. 

Prosseguindo com o estudo, analisamos a obra de Neira e Nunes (2006), onde os 

autores despendem esforços no sentido de suscitar reflexões acerca da cultura, do 

currículo da EF, da cultura corporal e dos métodos de ensino, propondo algumas 

orientações didáticas, com as quais sugerem encaminhamentos a partir de algumas 
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experiências. Entretanto, nesse livro, os autores não objetivam exemplificar todos os 

temas da cultura corporal. Fazem parte das orientações alguns materiais didáticos, 

dentre os quais encontramos, por coincidência, um que contempla a Ginástica. 

Atendendo os objetivos desta pesquisa, para analisar a estrutura organizacional dos 

conteúdos da Ginástica propostos por esses autores nos limitaremos às questões 

presentes nas sugestões de materiais didáticos. Nestas, percebemos a presença dos 

movimentos comuns às Ginásticas na composição dos conteúdos trabalhados e de 

algumas possibilidades gímnicas competitivas, o que limitou a abordagem dos Campos 

de Atuação da Ginástica. Quanto aos Aspectos Históricos, não foi possível constatá-los 

nos conteúdos sugeridos pelo material. 

Tendo feito o estudo completo da obra, percebemos que os autores suscitam reflexões 

de suma importância para a prática pedagógica da EF na escola e, consequentemente, da 

Ginástica, inclusive sobre os blocos de conteúdos que consideramos serem primordiais 

para o trato dessa manifestação. Entretanto, ao restringimos nossa análise às sugestões 

presentes na proposta de materiais didáticos referentes à Ginástica, observamos uma 

limitação; o que também pode acontecer quando o professor se limita aos receituários, 

aos planos de aula, aos passo-a-passos, sua ação docente tende a destituir-se de 

reflexões essenciais à compreensão global do processo de ensino-aprendizagem; ao 

utilizar estas ferramentas como fins em si mesmas, desconsidera questões cruciais ao 

posicionamento crítico-reflexivo imprescindível à seleção dos conteúdos de ensino, em 

que contemplando determinados conhecimentos abnega outros, o que deve ser feito à 

luz de uma consciência plena de suas responsabilidades com a formação dos cidadãos.  

Analisando a obra intitulada “Metodologia do Ensino da Educação Física”, observamos 

que Soares e seus colaboradores (1992) propõem-se a refletir sobre as incumbências da 

EF no currículo escolar, questões sobre a organização dos seus conhecimentos e sua 

abordagem metodológica, bem como sobre os processos avaliativos em EF. No capítulo 

sobre a sistematização e metodologia dos conteúdos, os autores se dispõem a 

exemplificar uma das possíveis formas de organização dos conhecimentos nos diversos 

níveis de ensino, a partir da abordagem dos temas que compõem a cultura corporal, 

dentre eles os conteúdos gímnicos, sobre os quais teceremos considerações a seguir. 
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Para o Ensino Infantil e as séries iniciais do Fundamental os autores sugerem a 

abordagem de formas ginásticas que impliquem em diversos movimentos, realizados 

sob diferentes situações, o que relacionamos com os Movimentos Ginásticos. 

Aos demais ciclos, identificamos na proposta a sugestão de abordagem dos Campos de 

Atuação da Ginástica, iniciando com formas técnicas básicas prosseguindo com um 

aprimoramento técnico ainda no Ensino Fundamental. Quanto ao Ensino Médio, as 

formas ginásticas devem incluir um conhecimento técnico/artístico aprofundado dos 

Campos de Atuação, bem como o conhecimento científico/técnico geral sobre essa 

manifestação. 

Assim como o observado na análise da obra de Neira e Nunes (2006), a leitura completa 

do livro de Soares et al. se faz essencial ao entendimento fidedigno da proposta dos 

autores, quando, por exemplo, nos permite identificar que os conhecimentos técnicos 

destacados na sugestão de conteúdos não caracteriza essa concepção como tecnicista, 

visto a importância da abordagem, compreensão e vivência desses para o 

desenvolvimento de aspectos gerais como: de segurança, do entendimento da mecânica 

do movimento, entre outros. Entretanto, quando propõem um aprimoramento da técnica 

acreditamos que se distanciam dos pressupostos de uma concepção crítica. 

Quanto aos Aspectos Históricos, Soares et al. discutem questões gerais sobre o contexto 

em que se originou a Ginástica e as formas como esta se encontra nos programas 

educacionais brasileiros, dispondo estas informações em um capítulo introdutório à sua 

proposta de sistematização dos conteúdos. Entretanto, mesmo explanando algumas 

características históricas da Ginástica, não é possível identificar sua sugestão de 

abordagem na estrutura organizacional dos conteúdos propostas pelos autores nas 

divisões dos ciclos educacionais.  

Sentimos a necessidade de analisar, também, a sistematização dos conteúdos proposta 

pelos CBCs (SECRETARIA..., 2007) para a EF escolar, visto que este documento se 

propõe a nortear a seleção dos conhecimentos a serem abordados na educação básica, no 

estado de Minas Gerais. Sendo, portanto, um representante em alto escalão da base de 

aportes que pode e, neste caso talvez, deve ser utilizada pelos professores em sua prática 

pedagógica, na tangente da seleção dos conteúdos de ensino. O “dever” de sua 

utilização se dá; além de ser essa a intenção dos seus pensadores e das autoridades 



45 
 

estaduais no momento de sua vigência no estado; por este documento ser tomado como 

base para a elaboração da avaliação anual do Programa de Avaliação da Educação 

Básica (PROEB), para o Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar e para o 

estabelecimento de um plano de metas para cada escola (SECRETARIA..., 2007). Os 

resultados alcançados pelos alunos a partir dessas avaliações constituem a referência 

básica para o estabelecimento de um sistema de responsabilização e premiação das 

escolas e seus servidores, o que indica, mais uma vez, a necessidade de se refletir sobre 

esse encaminhamento curricular. 

Este documento reúne sugestões de quatro autoras de renome na área da EF escolar, que 

despenderam esforços para estabelecer os conhecimentos, habilidades e competências 

mínimas a serem adquiridos pelos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio. Inicialmente, as autoras propõem considerações sobre questões gerais da 

Ginástica conceituando-a, explanando alguns aspectos de sua história, propondo uma 

justificativa para sua prática na escola, além de contextualizá-la na atualidade e 

discorrer sobre alguns campos de atuação passíveis de aplicação no âmbito escolar. 

Na análise das sugestões de conteúdos básicos comuns a serem abordados na Ginástica, 

identificamos a proposta de trabalho dos Aspectos Históricos, dos Movimentos 

Ginásticos, entretanto, ao se tratar dos Campos de Atuação foram sugeridos como temas 

para os anos finais do Fundamental, apenas Ginástica Geral, Ginástica de Solo e 

Movimentos Acrobáticos e para o Ensino Médio, as Ginásticas Geral, Localizada, de 

Academia e Caminhada. O que se configura enquanto uma lacuna limitante à 

perspectiva de abordagem da Ginástica em sua plenitude, o que defendemos como 

possível e necessário. 

Ademais, as autoras propõem, aos anos finais do Fundamental, a abordagem da 

Ginástica relacionando-a com a promoção de saúde, lazer e qualidade de vida, além de 

sugerir que sejam trabalhadas questões acerca da alimentação e atividade física. 

Também recomendam que sejam tratados tópicos complementares, os quais 

contemplam algumas temáticas como: jogos e brincadeiras aquáticas, jogos de outras 

culturas e algumas práticas corporais da cultura oriental (caratê, muay thai, kung fu, 

aikido, tae kwon do, tai chi chuan, ioga, dentre outras). Para o Ensino Médio, a sugestão 

é que sejam contemplados tópicos como: caminhada; balanço calórico; Ginástica, 

consumo e mídia; Ginástica e lazer e como temas complementares: Ginástica Aeróbica, 
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Ginástica Artística e Práticas Circenses, tendo como tópicos o aprimoramento técnico 

de cada modalidade e as mesmas práticas corporais da cultura oriental propostas para o 

Ensino Fundamental.  A partir do exposto, percebemos certa confusão conceitual, ao 

incorporarem aos conteúdos gímnicos práticas de outras manifestações da cultura 

corporal, além de fazerem referência a Ginástica como atividade física e exercício 

físico, ao mesmo tempo em que incitam a diferenciação desses três conceitos. 

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos anos de 1980 as teorias tradicionais do currículo, nas quais se pautavam a prática 

pedagógica da EF escolar, passaram por um profundo processo de reflexão que 

culminou na origem das teorias críticas.  

Para compreender o currículo da EF no âmbito escolar, acreditamos ser necessário 

refletir sobre sua proposta presente em tais teorias, por entendermos que estas se 

comprometem com a formação do cidadão para a sociedade atual, além de ser indicada 

pelos documentos que norteiam a educação a nível federal e estadual. 

Ao analisarmos a proposta curricular de EF nas concepções sugeridas por Neira e 

Nunes, Darido e Rangel e pelo Coletivo de Autores, percebemos que estas apresentam 

similitudes que merecem ressalvo, em que atribui-se considerável relevância ao 

histórico de vida dos alunos, a realidade por eles vivenciada e os conhecimentos e 

curiosidades que estes trazem consigo. Além disso, nelas, a atuação do professor deve 

favorecer a construção conjunta de conhecimentos, contribuindo para a formação de um 

indivíduo autônomo, capaz de refletir sobre as relações de poder que permeiam suas 

interfaces com o mundo, e que seja sujeito da construção de sua realidade. 

Consideramos que as teorias analisadas são de grande importância para a prática 

pedagógica da EF, e acreditamos que um currículo que se paute em suas semelhanças 

pode assegurar uma metodologia de aula que contribua, sobretudo, para a formação 

integral de um cidadão crítico e reflexivo. 

Dentre os componentes curriculares educacionais, a sistematização dos conteúdos é um 

dos elementos passíveis de serem estruturados previamente, devendo ser modificado e 

adequado no decorrer do processo, após o conhecimento das demais variáveis. 
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Corroboramos com os autores das teorias críticas analisadas (NEIRA, NUNES, 2006; 

DARIDO, RANGEL, 2005 e SOARES et al.,1992), quando propõem dimensões a 

serem consideradas no ato da sistematização dos conteúdos da EF, que são: Conceitual, 

Procedimental e Atitudinal. 

Estes devem ser os pilares que sustentam o processo de ensino-aprendizagem de todos 

os conteúdos da EF na escola, que compreendem as manifestações da cultura corporal: 

Jogos e Brincadeira, Lutas, Esporte, Ginástica e Dança. 

Quanto aos conteúdos gímnicos, que são o foco desse estudo, seu universo tem amplas 

dimensões e são caracterizados pelo que Souza (1997) define como os Campos de 

Atuação da Ginástica, quais sejam: Ginástica de Competição, Ginástica de 

Condicionamento Físico, Ginástica Fisioterápica, Ginástica de Conscientização 

Corporal e Ginástica de Demonstração. 

Acreditamos que essa manifestação corporal deve ser trabalhada na escola em sua 

totalidade, permitindo aos alunos um conhecimento pleno desse conteúdo. Em busca 

das informações que delineiam esse diversificado universo, encontramos na literatura 

especializada em Ginástica uma estrutura organizacional que defende a fidedigna 

abordagem dessa manifestação, a partir do conhecimento, compreensão e reflexão de 

seus Aspectos Históricos, Movimentos Ginásticos e Campos de Atuação. 

A partir do identificado, tentamos dialogar a estrutura organizacional da Ginástica, 

defendidas pelos especialistas da área, às propostas aludidas pelos autores das teorias 

críticas da EF escolar, previamente analisados.  

De maneira geral, estes autores contemplam, em suas propostas de organização dos 

conteúdos gímnicos, alguns desses blocos de conhecimentos que elencamos como 

essenciais ao pleno fomento da Ginástica. Em nossa análise observamos que todas as 

obras apresentam lacunas, não considerando algum dos tópicos citados. 

Entretanto, não é nosso intuito comparar as propostas, ou indicar a mais adequada. 

Objetivamos apenas, suscitar reflexões, especialmente, sobre a sugestão de estrutura 

organizacional dos conteúdos da Ginástica, no sentido de contribuir para a melhor 

compreensão e apropriação desse conhecimento na EF escolar. 
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Ressaltamos a magnitude da relevância das obras aqui estudadas e o prestígio dessas 

construções teóricas na edificação de melhorias no campo da EF escolar. 

Por fim, consideramos que este estudo pode servir de aporte para professores, 

acadêmicos e estudiosos da EF e afirmamos sua real importância para a nossa formação 

profissional e pessoal. Além disso, realçamos a necessidade de estudos futuros que 

vislumbrem uma melhor compreensão das reflexões aqui suscitadas. 
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