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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso aborda o Eixo Temático Ginástica presente nos 

Conteúdos Básicos Comuns (CBC) do estado de Minas Gerais. O objetivo principal do estudo 

verificou se a forma como a Ginástica é abordada no CBC está coerente com o que os estudos 

especializados na área discutem. É uma pesquisa que se fundamenta na revisão bibliográfica cuja 

justificativa é contribuir com melhorias para a proposta do CBC acerca da Ginástica. Constatamos que 

as informações sobre a Ginástica presentes no CBC necessitam ser revisada para melhor compreensão 

deste tema por professores e alunos da rede de ensino de Minas Gerais. 
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1 INTRODUÇÃO 

O documento Conteúdos Básicos Comuns (CBC) trata-se de uma proposta curricular, 

elaborada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, que apresenta uma descrição dos 

conteúdos, habilidades e competências que os alunos devem aprender em cada disciplina 

durante a educação básica. O CBC, assim como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), buscam oferecer às escolas estaduais mineiras uma base curricular comum que 

permita aos alunos ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e 

reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania (CBC, 2006). 

A Educação Física nos anos finais  do Ensino Fundamental do 6º a 9º ano e o Ensino Médio, 

aborda eixos temáticos com a ideia de auxiliar os educadores para um  melhor  

desenvolvimento das aulas, quais sejam:  o  Eixo temático I,  que trabalha sobre as questões 

do esporte, o Eixo temático II, que tem como proposta jogos e brincadeiras, o Eixo temático 

III,  que defende a Ginástica como uma atividade,  e o Eixo temático IV, que trata da dança e 

movimentos dos expressivos. 

O nosso estudo tem como finalidade focar no Eixo Temático III do CBC que aborda a 

Ginástica como um conteúdo de forma ampla, que engloba uma infinidade de práticas 

corporais.   

Foi realizado  um recorte neste documento, pois nossa intenção é refletir sobre a presença da 

Ginástica;  como conteúdo obrigatório nas aulas de Educação Física; na escola. Este estudo  

justifica-se uma vez que o documento analisado se propõe possibilitar ao aluno a aquisição  de 

conhecimentos sobre as diversas modalidades de Ginástica, dar-lhe oportunidade de vivenciá-

las; de maneira que possa identificar e compreender os benefícios os objetivos de cada uma, e 

a melhor forma de realiza-las, além de ter autonomia para alterá-la de forma atender as   

necessidades do seu contexto. 

 

1.1 Problemas de pesquisa  

O estudo da proposta do eixo temático Ginástica presente no CBC, associado às experiências 

vivenciadas durante o período de graduação, serviu de base para nossa  reflexão sobre a 

qualidade das recomendações de conteúdos presentes no referido documento.  

Diante do exposto  indagamo-nos: 
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As orientações do CBC referente aos conteúdos de Ginástica são coerentes  para o ambiente 

escolar?  

O que a literatura propõe sobre a Ginástica e o trato desta na escola?  

 

1.2 Objetivos 

OBJETIVO GERAL: 

  Analisar o entendimento sobre a Ginástica  presente no CBC. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analisar o texto sobre a Ginástica  presente no CBC, no sentido de compreender como 

este tema é apresentado no  documento; 

  Analisar os tópicos obrigatórios e complementares sobre o eixo temático Ginástica 

proposto pelo CBC para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino 

Médio. 

1.3 Justificativa 

Conforme dito anteriormente o  CBC busca oferecer às escolas estaduais mineiras uma base 

curricular comum que permita aos alunos ter acesso  

Neste sentido, o presente estudo pretende refletir sobre a proposta do CBC acerca da 

Ginástica, uma vez que este documento apresenta conceitos e conteúdo que serão 

obrigatoriamente trabalhados nas escolas mineiras. 

A intenção, portanto, é verificar se a forma como a Ginástica é abordada no CBC está 

coerente com o que os estudos especializados na área discutem, para que o documento possa 

proporcionar subsídios para o planejamento das aulas de Educação Física dentro das escolas 

sem generalizar o termo com as demais práticas corporais.  

 

 

2. A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO SEU PROCESSO HISTÓRICO :  BREVES 

CONSIDERAÇÕES  
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Segundo Bracht (1989) a história da Educação Física, (EF)  ao longo do tempo, sofreu 

grandes transformações pedagógicas no ambiente escolar o que gerou uma “crise de 

identidade” na compreensão da disciplina Educação Física. Tais conflitos podem ser vistos na 

atualidade, como esportivização, performance e exclusão de alunos menos habilidosos. 

 Educação Física nasce praticamente junto com a Escola, com os sistemas nacionais 

de ensino, típico da sociedades burguesas emergentes dos séculos XVIII e XIX, que 

buscaram introduzir  as atividades corporais no currículo escola (BRACHT,1989, p. 

14).    

No entanto, a EF sofreu grandes  influências do método militar que tinha como objetivo 

formar cidadãos com caráter e hábitos higiênicos, com grande capacidade de suportar dor, 

coragem e principalmente respeito á hierarquia, ou seja o cidadão tinha a formação militarista 

com a finalidade  defender sua pátria. 

A EF levou esta pedagogia para as escolas na tentativa de formar  alunos disciplinados  A 

desmilitarização da EF dá se pela formação de escolas civis e de professores na década de 

1940. Após o período da II Guerra Mundial nasce uma grande influência do desporto, 

desenvolvendo quantitativamente, que teve  como objetivo a competição, comparação de 

recordes, e formação de atletas, na tentativa de alcançar o sucesso esportivo. 

Para Bracht (1999) a partir da década de 1970, o Brasil, passa a constituir-se mais claramente 

em um campo acadêmico na EF. 

Darido (2003) afirma que  

coexistem, na área da EF, diversas concepções sobre qual deve ser o papel da EF na 

escola. Essas concepções têm em comum a tentativa de romper como o modelo 

mecanicista, esportivista e tradicional. São elas: Humanista; Fenomenológica; 

Psicomotricidade; baseados nos jogos Cooperativos; Cultural; Desenvolvimentista; 

Interacionista-Construtivista Crítico-Superadora; Sistêmica; Crítico-Emancipatória; 

dentre outras (DARIDO, 2003, p.34).. 

No que diz respeito á concepção Desenvolvimentista, segundo Darido (2003 apud TANI et 

al,1988) afirma que  

trata-se de uma tentativa de caracterizar a progressão normal do crescimento físico, 

desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo e afetivo-social na aprendizagem 

motora, e em função destas características sugerir aspectos ou elementos relevantes 

para a estruturação da EF (DARIDO, 2003 apud TANI et al, 1988, p.41). 
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Já a Psicomotricidade tem como objetivo o envolvimento da EF é com o desenvolvimento da 

criança com o ato de aprender com os processos cognitivos, afetivos, psicomotores buscando 

garantir a formação integral do aluno. 

A abordagem Construtivista, por sua levanta a questão da importância da EF na escola 

considerar o conhecimento que a criança já possui independentemente da situação formal de 

ensino.  

Segundo Bracht (1999) as concepções Crítico-Superadora e Crítico-emancipatória consistem 

nos movimentos dominantes que o homem reproduz, os valores e princípios da sociedade 

capitalista industrial moderna, sendo o esporte de rendimento paradigmático neste caso. 

Reproduzi-los na escola por meio da EF significa colaborar com a reprodução social como um 

todo. 

Diante dessas concepções ainda há um inconsiderado entendimento das aulas de EF como um 

tempo pedagógico, podendo ser ocupada por outras disciplinas, ou outras atividades da escola. 

O componente curricular da Educação básica tende a desenvolver uma prática corporal que 

possibilite ao indivíduo uma preparação para a vida, no sentido de favorecer lhe a abertura de 

múltiplas possibilidades de se expressar corporalmente, de forma crítica e autônoma. Segundo 

a Proposta Curricular de Educação Física do Rio de Janeiro (2010). a ação pedagógica do 

professor deve estar comprometida em propiciar a melhor forma de desenvolvimento total dos 

alunos fazendo com que futuramente os mesmo sejam capazes de identificar, e compreender 

suas práticas Corporais de acordo como seus objetivos, interesses e necessidades.   

 

2.1 Currículo básico: Cultura Corporal como componente curricular obrigatório LDB 

1996, PCN´S Propostas Curriculares como CBC 

O CBC e o PCN são referências que têm como base oferecer um suporte ao professor da rede 

Estadual ou Municipal do Ensino Fundamental e Médio de forma pedagógica, para que haja 

um desenvolvimento do currículo pedagógico com a intenção de uma melhor orientação dos 

professores em relação ao conteúdo da escola, durante o período escolar. Esta medida foi 

incentivada e realizada através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que têm como 

objetivo assim como o CBC de despertar a criatividade, motivação, senso crítico, do cidadão, 

fazendo com que ele seja capaz de se tornar uma pessoa mais autônoma consciente de suas 

próprias decisões (CBC, 2006). 
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O CBC não é uma revolução curricular e não introduz novos conteúdos ele é uma afirmação 

da necessidade indispensável do mínimo que a escola deve ensinar e que os alunos devem 

aprender.  

O CBC elaborado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, apresenta uma descrição dos 

conteúdos e habilidades a serem trabalhados com os alunos em cada disciplina durante a 

educação básica. Com o objetivo de alcançar e garantir melhores resultados o Governo, 

implantou Resolução do Estado de Minas Gerais, número 666, de 7 de abril de 2005, em que  

estabelece o uso obrigatório  do CBC, nas unidades de ensino do Estado  Mineiro quanto ao 

regime escolar. 

 

3.  CONHECENDO O CBC 

A Resolução do Estado de Minas Gerais, nº 666 de 07 de Abril de 2005, estabelece 

obrigatoriamente o uso do CBC nas unidades de ensino do Estado quanto ao regime escolar.  

No ensino médio o CBC trabalha com os mesmos eixos do ensino fundamental, porém com 

variações de alguns temas dentro de cada eixo. O eixo temático I, que trata  o esporte  tem 

como tema, o handebol, basquete, futsal, voleibol, atletismo (corridas e saltos) e peteca, o 

eixo temático I, que trata dos jogos e brincadeiras, tem  como tema jogos de rua, jogos de 

salão e capoeira. O eixo temático III, que versa a Ginástica  aborda os  temas, Ginástica geral, 

Ginástica localizada, Ginástica em academia e caminhada, e, por fim, o eixo temático IV, cuja  

proposta é  dança e expressão, rítmicas tem como tema dança criativa, dramatização e 

pantomina. 

O nosso estudo tem como finalidade focar no Eixo Temático III do CBC que aborda a 

Ginástica como um conteúdo de forma ampla, que engloba uma infinidade de práticas 

corporais, tais como: Ginástica Artística, Rítmica e Aeróbica tendo em comum a “arte de 

exercitar o corpo”. Este conteúdo faz se presente na proposta da educação física escolar de 

forma a contribuir para que o aluno possa conhecer, experimentar, discutir, e criticar as 

diversas formas culturais dessas práticas, capacitando o aluno agir autonomamente de maneira 

coerente as práticas corporais. Dentre tais proposta vamos comparar a proposta de Ginástica 

que o CBC estabelece  para a educação física e confronta com um estudo proposto por outros 

autores como Nista Piccolo e Moreira (2012). 
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No estado de Minas Gerais, a proposta para a disciplina de educação física oferece um plano 

detalhado que deve ser seguido pelo professor em sua prática docente no cotidiano das escolas 

estaduais. Na versão do documento publicada no ano de 2006 e disponível aos professores da 

rede pública de ensino, a proposta apresentada pela SEE( Secretaria do Estado da Educação) 

no que se refere às práticas educativas da educação física no Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, aborda as razões que justificam o ensino na escola, as finalidades, algumas 

orientações metodológicas, de avaliação e do processo ensino-aprendizagem. O conteúdo 

curricular obrigatório é dividido em quatro eixos temáticos como o Esporte, Jogos e 

Brincadeiras, Ginástica, Dança e Expressões Rítmicas. 

De acordo com as orientações da LBD, a estrutura do CBC apresenta conteúdos relevantes e 

necessários ao desenvolvimento das competências e habilidades consideradas imprescindíveis 

em cada nível de ensino e que, portanto devem ser obrigatoriamente, ensinados em todas as 

escolas de Minas Gerais. Para enriquecer os CBC, cada escola deve definir os conteúdos 

complementares necessário aos interesses dos alunos, tendo em vista as  condições da escola e 

as características locais 

 

O CBC não é uma revolução curricular e não introduz novos conteúdos. É uma 

afirmação da necessidade indispensável do mínimo que a escola deve ensinar e que 

os alunos devem aprender. Não é possível que os estudantes cheguem ao final do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio sem saber pelo menos esses conteúdos [...]. 

(FILOCRE, 2002, p.2) 

 

O que o CBC enquadra com a fala de Filocre (2002) em que  a organização do CBC, 

independente da disciplina a qual está tratando, estabelece os conteúdos relevantes e 

necessários para o desenvolvimento de habilidades consideradas imprescindíveis aos alunos 

em cada nível de ensino, e que, portanto, devem ser obrigatoriamente ensinados em todas as 

escolas da rede  estadual de ensino de Minas Gerais; Desta forma para assegurar a 

implantação bem sucedida do CBC nas escolas, foi desenvolvido um sistema de apoio ao 

professor que inclui: cursos de capacitação  e o Centro de Referência  Virtual do Professor  

(CRV) que pode ser acessado a partir do site da secretaria de educação (http: 

www.educacao.mg.gov.br), No CRV, encontra se sempre a versão mais atualizada dos CBC, 

http://www.educacao.mg.gov.br/
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orientações didáticas, sugestões de planejamento de aulas, roteiro de atividades , fórum de  

discussões entre outros. 

No CBC da EF, os conteúdos de ensino que identificam essa área de conhecimento como 

componente curricular são denominados eixos temáticos como: esporte, jogos e brincadeiras, 

Ginástica, dança e movimentos expressivos. 

Cada um desses eixos é composto por uma rede de conhecimento denominada temas, as quais 

se distendem em tópicos, sendo que  cada tópico, é trabalhado em sala de aula de  forma a 

desenvolver  suas competências e habilidades, dos aluno, e  são também apresentadas algumas 

sugestões no sentido de contribuir na definição dos conteúdos complementares.  

A intencionalidade ou função das matérias curriculares tem diferentes finalidades como, 

orientar, guiar, exemplificar, ilustrar propor e divulgar, estes buscam oferecer diversas 

alternativas e possibilidades de acordo com os diferentes contextos educativos ao qual serão 

aplicados dentro da sala de aula. Os documentos Curriculares são essências em muitas das 

propostas metodológicas. 

3.1 A proposta do CBC para a disciplina Educação Física 

Após um breve histórico sobre a disciplina, o CBC aponta as razões que justificam seu ensino 

na escola e destaca as principais finalidades da EF escolar. 

A partir da proposta da Unesco(Organização das Nações Unidas para a educação, a Ciência e 

a Cultura)  para a educação no século XXI, os objetivos da EF escolar foram redimensionados 

com base em quatro pilares: “aprender a conhecer e a perceber; aprender a conviver; aprender 

a viver; aprender a ser.” (p. 16). Dessa forma, o documento propõe os desafios da EF que 

devem ser propiciados aos alunos, quais sejam: 

 Aprender a conhecer e a perceber, de forma permanente e contínua, seu corpo, suas 

limitações, na perspectiva de superá-las, e suas potencialidades, no sentido de 

desenvolvê-las, de maneira autônoma e responsável. 

 Aprender a conviver consigo, com o outro e com o meio ambiente. 

O CBC propaga que por meio das experiências corporais e das relações sociais e éticas o 

sujeito é capaz de apropriar-se dos conhecimentos sobre o seu corpo desenvolvendo seus 

pontos de vista, de adquirir conhecimentos transmitidos nas aulas, de educação física sobre si, 

sobre o outro e sobre o mundo, de aguçar sua curiosidade ampliando sua capacidade de 
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escutar e dialogar, e de trabalhar em equipe.  Além disso, é capaz aprender a ser um cidadão 

consciente, autônomo, responsável, crítico e   criativo. 

Aprende também a viver plenamente sua corporeidade, de forma lúdica, tendo em vista a 

qualidade de vida, promoção e manutenção da saúde. 

Para atingir as finalidades propostas, o CBC aborda princípios fundamentais com o objetivo 

de orientar as ações educativas dos professores no sentido de garantir a formação cidadã dos 

alunos nas aulas de EF, quais sejam: Corpo concebido na sua totalidade. 

A qualidade de vida como condição para a vivência corporal plena; As práticas corporais 

como linguagem; A ludicidade como essência da vivência corporal; A escolarização como 

tempo de vivência de direitos; A democracia como fundamento do exercício da cidadania; A 

ética e a estética como princípios norteadores da formação humana. 

Todas essas diretrizes buscam orientar o professor sobre o trato com a EF na escola; Assim o 

compromisso que a educação física tem com os alunos está fundamentado na  compreensão  

do corpo como forma de se comportar  corporalmente e das concepções que os seres  

humanos desenvolvem a respeito de seu corpo; Isso de fato está condicionalmente ligado  aos 

fatores sociais e culturais, uma vez que o conhecimento sobre o corpo nos possibilita 

compreender nossa existência no mundo pois e por meio dele que construímos significados, 

ocupamos espaços e nos comunicamos. A ludicidade como essência corporal dos alunos, tem 

como características básicas sendo o prazer da liberdade,  buscando promover o bem estar a 

alegria, e o divertimento o que irá refletir no desempenho e no comportamento do aluno 

perante a sociedade dando a ele base para suas escolhas consciente e autônomas.  

Nas práticas corporais a vivência lúdica possibilita os alunos interpretar a realidade, instiga-os 

a desenvolver de forma ética e estética sua curiosidade e criatividade. 

O ensino da educação física não pode perder de vista a prática pedagógica inclusiva. A  

educação física por ser uma disciplina também de movimentos corporais estabelece um 

vínculo maior com os alunos sendo assim possibilita uma maior discussão entre os alunos e 

professores no que diz respeito á a inclusão e a não exclusão dentro e fora de suas diversas 

atividades corporais seja na prática, na teoria ou no cotidiano de cada aluno.  

A educação física é também vista como modelo de corpo perfeito, e como uma melhor 

qualidade de vida, o que na perspectiva da saúde é entendida como ausência de doença o que 
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significa o bem estar em todas as dimensões, o que implica pensar nas relações humanas 

desses sujeitos consigo mesmo, como os outros, com os meios físico, cultural e social, o que 

por sua vez isso implica em levar em conta diferentes fatores que interfere nas condições de 

vida dessas pessoas, seja nas condições  psicológicas, cultural, econômica dentre outras. 

Assim cabe a esta disciplina como dito anteriormente compreender em que contexto se 

encaixa cada um destes  conteúdos. 

O documento CBC detalha cada uma dessas diretrizes, trazendo informações necessárias para 

que os educadores possam ter uma orientação a seguirem as orientações metodológicas, a 

partir das quais não existe fórmula mágica ou uma receita pronta de como ensinar, pois o 

ensino e como um processo de construção coletiva que se faz pela relação professor aluno e 

aluno professor, o reconhecimento e a valorização de qualquer conhecimento que o aluno já 

possui e a bagagem cultural que ele traz consigo. 

Saber lidar permanentemente com a relação de diferentes campos do conhecimento, com  as 

particularidades do sujeito sejam ela individuais ou coletiva, é uma forma que temos, como 

professores, de tornar o ensino significativo e prazeroso. 

Finalmente, o CBC trata do conteúdo curricular, que é o foco do nosso estudo, mais 

especificamente o eixo temático Ginástica. 

Dentre os eixos temáticos propostos pelo CBC, destacamos a Ginástica que teve sua inserção 

como componente curricular na Europa nos séculos XVII e XIX especialmente nos conceitos 

da medicina e na necessidade da constituição nacional. A ciência moderna destacou a 

importância do movimento como forma de promoção á saúde. O corpo passou a ser entendido 

como uma estrutura mecânica passível de ser conhecido no seu funcionamento, mas também 

controlado e aperfeiçoado. A Ginástica era conhecida também como uma forma de 

reeducação postural, endireitar o que era torto, Ginástica era sinônimo de perfeição. 

 

4. GINÁSTICA  

4.1 Histórico da ginástica 

RAMOS (2012 apud CBC, 2006) cita que: 
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[...] dentro da acadêmica divisão da história, acompanhando a marcha ascensional do 

homem, documentada sobre tudo no mundo ocidental, somos levados a afirmar que 

a Ginástica, compreendida como prática dos exercícios físicos, vem da pré-história, 

afirma –se na antiguidade, estaciona na idade média, fundamenta-se na moderna e 

sistematiza-se nos primórdios da idade contemporânea. Torna-se mais esportiva e 

universaliza seus conceitos nos nossos dias e dirige-se para o futuro, plena de 

ecletismo, moldadas pelas novas condições de vida e ambiente (RAMOS, 2012, 

p.82). 

De acordo com Oliveira e Nunomura (2012), a construção do corpus teórico da Ginástica 

sofreu grandes transformações que anunciaram mudanças ao longo do tempo, as quais foram 

baseadas nos sistemas de organização social de cada momento. Tais modificações foram 

expressas na forma de elaboração, transmissão e assimilação dos documentos produzidos 

neste campo específico.   

A literatura aponta que a Ginástica fez parte da vida do homem pré-histórico, pois enquanto 

atividade física detinha um papel importante na sobrevivência expressada principalmente nas 

necessidades básicas, tais como: caça, pesca, corridas e saltos para fugir de predadores, entre 

outros. Esses movimentos podiam ser considerados exercícios físicos sistematizados de forma 

rudimentar, os quais eram transmitidos através de gerações e faziam parte dos jogos, rituais e 

festividades. 

Durante a Antiguidade pode-se dizer que a prática de exercícios ocupou um lugar de destaque 

nas civilizações, pois as pessoas utilizavam a Ginástica com o objetivo de culto, recreação, 

uma formação educacional, fisiológica, terapêutica, estética e moral sem deixar de lado a 

preparação militar.  

Na Idade Média, o Cristianismo fez com que a Ginástica perdesse sua importância devido a 

rejeição do culto ao físico e à beleza do homem, ressurgindo assim, apenas na fase 

renascentista.  

Durante a Idade Moderna a Ginástica é vista como um forte agente educacional e no início da 

Idade Contemporânea surgem novas formas de idealizar os exercícios físicos os quais foram 

sistematizados e receberam o nome de escolas ou métodos ginásticos, quais sejam: Método 

Alemão, Francês, Sueco e Inglês. Tais métodos evoluíram e deram origem às diferentes 

manifestações gímnicas que temos hoje (SOARES, 2004). 
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4.2 Campos de atuação na atualidade 

Na atualidade, o entendimento sobre a Ginástica mais aceito pela literatura baseia-se na 

classificação de Souza (1997), o quem a define em cinco campos de atuação. Conforme 

apresentado na figura a seguir. Souza (1997) cita que estabelecer um conceito único para 

Ginástica pode restringir sua compreensão pelo fato desta ser direcionada para diferentes 

objetivos.  

 

 

 

Figura 1- classificação dos campos de atuação da Ginástica 

Adaptado de Souza, 1997. 

Para melhor compreensão, apresentaremos algumas características de cada campo de atuação 

da Ginástica, propostas nos estudos de Souza (1997) 
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As Ginásticas de Competição são aquelas as quais submergem eventos competitivos, em que 

são atribuídas regras preestabelecidas internacionalmente. Determinada pela Federação 

Internacional de Ginástica, agrega diversas modalidades: Artística feminina e masculina, 

Rítmica, Acrobática, Aeróbica Esportiva e de Trampolim. A Ginástica de Demonstração 

engloba todas as modalidades gímnicas, desde que tenham somente caráter demonstrativo. 

Esse campo tem como sua  principal representante a Ginástica Para Todos.  

A Ginástica de Condicionamento Físico engloba as modalidades que têm por objetivo 

aumentar ou manter a capacidade aeróbica e anaeróbica do indivíduo, tais como a Ginástica 

localizada, musculação, step, ritmos, dentre outros exercícios de repetição com ou sem peso 

adicional, com ou sem aparelhos.  

A Ginástica de Conscientização Corporal tem sua característica voltada para a solução de 

problemas físicos por meio de técnicas alternativas que objetivam conhecimento do próprio 

corpo. 

A Ginástica Fisioterápica, por fim, tem sua característica relacionada à prevenção e ao 

tratamento de doenças. Elas possuem um vínculo muito forte com caráter médico que a 

Ginástica ganhou a partir do século XIX, principalmente, porque recebeu influência da 

medicina, anatomia e fisiologia. 

Outro autor que apresenta um conceito sobre a Ginástica é Dallo (2007), que a define da 

seguinte maneira:  

A Ginástica é um sistema de formas específicas de movimentos e de suas respectivas 

técnicas de execução, destinadas ao desenvolvimento físico que envolve as formas e 

funções corporais e as ações motoras. A Ginástica se constitui, assim, em ferramenta 

didática da formação física (DALLO, 2007, p.25). 

O entendimento de Dallo (2007) sobre a Ginástica parece restringir-se apenas à Ginástica de 

Condicionamento Físico citada por Souza (1997). Quando o autor cita “destinadas ao 

desenvolvimento físico” deixa a entender que o conceito de Ginástica se restringe ao objetivo 

de melhorar ou manter a condição física. Discordamos que a Ginástica na atualidade seja 

utilizada unicamente para o aspecto físico, pois nos dias de hoje, a sociedade apresenta 

diversos objetivos com a prática corporal, tais como o lazer, a saúde, a interação social, entre 

outros. 

Outra obra consultada neste trabalho foi de Santana (2007),  
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Apesar de hoje existirem um número bastante elevado de modalidades Ginásticas, 

como por exemplo, rítmica desportiva, artística, natural, acrobática, aeróbica, 

hidroGinástica, etc, podemos definir a Ginástica como sendo uma “combinação de 

exercícios organizados sistematicamente com objetivos pré-determinados”. Neste 

caso podemos entender a sistematização como uma série de elementos que se 

independem na consecução de fim pré-estabelecidos (SANTANA, 2001, p.23). 

No conceito apresentado pelo autor identificamos o entendimento sobre o vasto universo da 

Ginástica, uma vez que cita o elevado número de modalidades Ginásticas. Outro ponto 

positivo é a organização sistemática dos exercícios citada pelo autor, pois embora nos dias de 

hoje existam uma infinidade de possibilidades de práticas corporais, a Ginástica possui 

características e especificidades que a diferem das demais. Corroborando com Souza (1997), 

Santana (2007) ainda enfatiza os objetivos predeterminados, ou seja, cada modalidade possui 

finalidades diversificadas as quais caracterizam os diferentes tipos de Ginástica. 

 

4.3 Elementos constitutivos da Ginástica 

Tudo se modifica, evolui, se expande, cresce, se transforma, com os movimentos do ser 

humano não podia ser diferente. Souza (1997) cita que ”assim como os movimentos 

característicos dos esportes, os movimentos naturais ou as habilidades específicas do ser 

humano, quando analisados e transformados, visando o aprimoramento do movimento”. 

Como por exemplo, um movimento próprio do homem como saltar, foi sendo estudado, 

transformado e aperfeiçoado, com o passar dos tempos, para alcançar objetivos em cada um 

dos esportes  como o salto em altura, em distância e o triplo no atletismo, a cortada e o 

bloqueio no voleibol, como o salto sobre cavalo em Ginástica.   

Os movimentos específicos da Ginástica podem ser classificados como a figura abaixo:  

Figura 2: Elementos da Ginástica 
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4.4 A Ginástica na Escola 

Aprender Ginástica na escola significa estudar, vivenciar, conhecer, compreender, perceber, 

confrontar, interpretar, problematizar, compartilhar, apreender as inúmeras interpretações 

dessa modalidade e com base nesse aprendizado, buscar novos significados e criar novas 

possibilidades de aprendizado.  

Venâncio e Carreiro (2005) citam que os diversos movimentos presentes na Ginástica, 

independente dos objetivos e campos de atuação, deveriam ser entendidos também no 

ambiente escolar de forma conceitual, procedimental, e atitudinal. A dimensão conceitual 

permite aos alunos compreender a evolução da Ginástica, sua história, origem, conceitos e 

contextos. A dimensão procedimental refere-se a como o aluno pode vivenciar alguns 

elementos e aprender a executar os movimentos da Ginástica, incluindo as habilidades e 

técnicas de aprendizagem, pelo menos as mais simples. Por fim, na dimensão atitudinal o 

aluno tende a desenvolver atitudes, valores e normas relacionadas com as formas de conduta 

do aluno ou dos grupos, possibilitando respeitar e valorizar tais manifestações corporais 

presentes na Ginástica e aprender a assumir determinados comportamentos diante da 

Ginástica como: cooperação, participação, respeito às diferenças, aos limites dos outros e de 

si próprio. 
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Na obra Educação Física escolar Implicações para prática pedagógica, ESSAS autoras 

apresentam um capítulo sobre as possibilidades da Ginástica na escola, no qual destacamos os 

seguintes pontos: A Metodologia: possibilidades e Sugestões; A Ginástica na Escola de Hoje; 

O que os alunos devem saber sobre a Ginástica como Conteúdo da Cultura de Movimento; 

Matérias  Alternativas; Proposta de aplicação. 

Em relação à metodologia, Venâncio e Carreiro (2005) fazem uma comparação entre as 

características da Ginástica e as manifestações da cultura corporal presentes no cotidiano 

escolar dos alunos, como, por exemplo, quando os alunos saltam, correm, lançam, 

arremessam, etc. 

Além disso, as autoras diferenciam a Ginástica competitiva e a Ginástica que pode ser 

trabalhada na escola, como podemos ver no quadro abaixo. 

Quadro 1- Comparativo 

 

 

Educação Física na Escola, 2011 

No item sobre o que os alunos devem saber acerca da Ginástica como conteúdo da Cultura de 

Movimento, Venâncio e Carreiro (2005) citam que por muito tempo a Ginástica foi uma 
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coadjuvante na Educação Física escolar, sobressaindo outras práticas corporais esportivas 

como o handebol, voleibol, futebol e o basquete. Pouco se aprendia sobre as práticas corporais 

específicas da Ginástica. 

Assim, a Ginástica não está presente na escola, parecendo ser a massificação esportiva um 

objetivo da Educação Física. Ao mesmo tempo, houve surgimento das academias com 

diversas modalidades de Ginásticas, sempre com o mesmo ritmo, a mesma música, o mesmo 

padrão. Dessa forma, fazer Ginástica se restringe ao único sinônimo de saúde extrapolando 

espaços tradicionais como da escola, passando a ser representada por uma atividade física ao 

público com finalidades econômicas e sociais, negligenciando todos os demais objetivos 

presentes no amplo universo da Ginástica. 

Materiais alternativos 

Venâncio e Carneiro (2005)  trazem certas possibilidades de materiais alternativos que podem 

ser confeccionados com produtos recicláveis, para serem utilizados durantes as aulas de 

Ginástica, permitindo a criatividade dos alunos. A exemplo podemos citar:  Maça pode ser 

substituída por garrafas plásticas pequenas, sendo também necessários vareta de madeira, fita 

adesiva e um pouco de areia (para dar peso), para assemelhar-se ao material oficial. Fita: 

pode ser adaptado balangandã (brinquedo popular utilizado como réu na brincadeira de pipa). 

Para confeccionar tal brinquedo, necessita-se de uma folha de jornal, barbante e papel 

crepom. O brinquedo permite a execução de movimentos próximos aos executados com a fita  

na  Ginástica Geral. 

Podemos citar outros, tais como Plinto: pode ser adaptado com garrafas pets, fitas adesivas, 

areia (para reforçar as garrafas pets, e papel de E.V.A. Depois de pronto este material servirá 

com plinto. 

Colchonetes: Necessita de caixas de leite e ou de suco, fitas de PVC; As caixas  devem estar 

limpas e secas, amassadas, coloca-se uma do lado da outra, em seguida predas com a fita 

PVC, de modo que elas fiquem unidas, e finalmente esta pronto o colchonetes.  

Propostas de aplicação 

Venâncio e Carneiro (2005) citam que a Ginástica como conteúdo da Educação Física escolar 

serviu muitas vezes como “punição” pela não realização de outras atividades, o abandono da 

prática de Ginástica na escola foi (ou é) uma realidade. 
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No entanto, estudos apontam diversas formas de trabalhar a Ginástica na Educação Física 

escolar, para além de uma complementação das práticas esportivas ou como punições.  

Como exemplo, apresentamos um quadro que descreve uma possibilidade de aplicação da 

Ginástica na escola resgatando o modelo tradicional e confrontando com as práticas que 

temos na atualidade. 

Nista-Picollo e Moreira (2012) mostra a aplicação da Ginástica na escola podendo ser no 

quadro abaixo: 

Quadro 2- Possibilidade da Aplicação da Ginástica na Escola.  

Tema: GINÁSTICA GERAL E A AUTONOMIA DO SUJEITO 

Objetivo: Vivenciar uma prática que promove a autonomia do sujeito. 

Procedimental: Compreensão das fases de um processo na área da Ginástica que 

valoriza a coletividade e a autonomia do sujeito. 

Atitudinal: Promoção da autonomia 

Método de Ensino: Três Momentos. 

Primeiro momento:  Ofertar na quadra vários materias alternativos (banco, redes, 

tecidos etc) e oficiais da Ginástica (bolas, arcos, traves etc) 

Propor que se formem grupos nas salas e que cada um selecione 

matérias para o trabalho que se segue. 

Primeiro, cada grupo vai explorar as possibilidades de 

movimentos da Ginástica (escolhidos pelo grupo). 

Segundo Momento:  O professor oferta CDs de vários estilos musicais e os grupos 

irão fazer suas seleções. Em seguida, pedir aos membros do grupo 

que escolham e façam movimentos próprios para dançar o estilo 

musical definido por eles. 

Terceiro Momento:  Pedir aos alunos que elaborem uma sequência de movimentos 

que componha todos os movimentos que foram vividos nos 

processos anteriores. A mediação do professor se dá na orientação 

de como unir os elementos gímnicos escolhidos. Apresentação 

dos Trabalhos. 

Recursos: Materiais alternativos e oficiais da Ginástica\a, CDs, aparelho de 

som. 
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Avaliação: Supondo-se que outros processos de composição coreográfica já 

foram vividos, o professor poderá avaliar se houve maior 

apropriação e amadurecimento (facilidade, entendimento, 

desenvoltura) nesse processo, a partir da proposta desse dia. 

Poderá ainda avaliar o envolvimento de cada aluno no processo. 

  

Souza (1997) cita que no aspecto da formação humana, a principal atitude do professor deve 

ser a de ensinar a vivenciar os valores humanos, criando atividades em que o aluno tenha de 

ensinar a oportunidade de experiências a cooperação, a responsabilidades, a amizade, a 

solidariedade, o respeito a si próprio e aos demais, etc. 

Ginásticas de Inclusão 

Venâncio e Carneiro (2005) destacam a Ginástica também como um instrumento de inclusão, 

uma vez que podemos destacar que a Ginástica de academia não é inclusiva, pois requer 

alguns padrões para que possam ser trabalhado, o que são: poder aquisitivo, padronização de 

movimentos, corpos atléticos e a priorização da estética. 

Desta forma, a Ginástica Escolar por estar dentro do conteúdo da Educação Física Escolar 

deve valorizar e dar oportunidade do conhecimento de diversos movimentos que possam 

servir como suporte dando compressão do modelo da Ginástica na atualidade, buscando dar 

autonomia, simplificando assim as formas de aplicação da Ginástica possibilitando a todos 

dentro de suas possibilidades, simplificando as formas de aplicação da Ginástica dando 

oportunidade a todos o prazer de vivenciar os movimentos corporais que a Ginástica 

proporciona, sem a preocupação da estética e de forma segura. 

 

5 DISCUSSÃO 

5.1 Conceito de Ginástica proposto no CBC 

O CBC inicia o capítulo sobre Ginástica apresentando seu conceito, qual seja:  

Conceituar Ginástica não é uma tarefa simples, uma vez que o termo é amplo e 

abarca uma infinidade de práticas corporais; abrangem desde as atividades físicas, 

praticadas informalmente sem sistematização, até os exercícios físicos, praticados 

regularmente de forma sistemática, com controle como a caminhada, as corridas, a 

musculação.  Nesse âmbito estão incluídas também as formas mais complexas, 
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muitas delas já esportivizadas, como a Ginástica Artística, Rítmica e Aeróbica. 

Todas elas têm em comum a “arte de exercitar o corpo”. 

No discurso feito pelo CBC, é citada a dificuldade em conceituar a Ginástica na atualidade. 

No entanto, o documento apresenta um conceito que compreende também as práticas 

corporais que não são sistematizadas, o que contraria os estudos históricos da Ginástica que 

apontam a sistematização a partir do surgimento dos métodos ginásticos e assim, a 

especificidade desta prática. Além disso, o CBC cita exemplos de exercícios organizados sem 

características gímnicas, colocando qualquer atividade física entre aquelas que fazem parte do 

meio que engloba a Ginástica (caminhada, corrida, etc.), destoando dos demais autores 

estudados. 

5.2 Histórico da Ginástica presente no CBC 

Depois do conceito, o CBC apresenta um breve histórico sobre a Ginástica. Em suas primeiras 

sistematizações, na Europa oitocentista, a ginástica era prescrita como “receita” e “remédio” 

para todos os males. A vantagem de sua prática, segundo seus defensores, seria a suposta 

aquisição e preservação da saúde, compreendida como conquista e responsabilidade 

individual (SOARES, 1998). Foi, como vimos, uma das primeiras práticas corporais a serem 

escolarizada, traduzidas, em exercícios para pernas, braços, tronco e demais segmentos do 

corpo, e, ainda, como exercícios militares. 

Esses apontamentos também foram feitos por Venâncio e Carneiro, (2005, p. 230) “quando 

citam a importância dada aos exercícios físicos durante a história da Ginástica, principalmente 

aqueles voltados para fins terapêuticos e de preparação militar”. 

No entanto, o CBC deixa de citar que a Ginástica sofreu transformação desde o homem pré-

histórico até os dias atuais, como citado por Ramos  (RAMOS, 2012, p.82 apud CBC). 

 

5.3 Proposta de Ginástica no CBC  

No CBC, a Ginástica é proposta para EF escolar de forma que possa contribuir para que o 

aluno conheça, experimente e discuta criticamente, as implicações fisiológicas, históricas e 

culturais dessas práticas, para que possa agir autonomamente em relação às suas vivências 

corporais.  
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Estes apontamentos também foram citados por (Souza, 1997, p. 86) e Venâncio e Carneiro, 

sendo neste e último, o conteúdo da Ginástica abordado nas dimensões do conteúdo. 

Além disso, o CBC faz orientações sobre o que é importante que o ensino da Ginástica 

permita: a liberdade de agir descobrir formas de movimento individualmente significativas; 

conhecer e interpretar o contexto objetivo em que se realizam as atividades e participar nas 

decisões e soluções, orientados por  KUNZ, (2002, apud CBC) 

 

5.4 Tópicos a serem trabalhados da 6ª ao 9ª ano. 

Neste momento, iremos analisar o quadro proposto pelo CBC, no qual são apresentados os 

tópicos obrigatórios e complementares sobre os temas e as habilidades acerca da Ginástica. 
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Fonte: CBC 2006 

Apesar de não ter descrito na introdução dos tópicos obrigatórios e complementares quais são 

os conteúdos da Ginástica que devem ser trabalhados entre o 6º e o 9º ano, subtendemos que 
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os temas destacados em azul equivalem aos tipos de Ginástica obrigatórios para este período, 

quais sejam: Ginástica Geral, Ginástica de solo e Movimentos acrobáticos. 

A Ginástica Geral é apontada pelo CBC como um tema obrigatório, estando esta modalidade 

também presente na descrição da literatura como sendo a principal representante da Ginástica 

de demonstração, um dos campos de atuação da Ginástica segundo Souza (1997). 

Quando o CBC cita “Ginástica de Solo”, não fica claro o que seria esta modalidade, e a 

literatura em nenhum momento apresenta esta terminologia como uma das modalidades no 

vasto campo de atuação apresentado por Souza (1997). Pode ser que a Ginástica de solo sej 

equivalente aos exercícios acrobáticos no solo ou elementos corporais, ou ainda tudo aquilo 

que acontece no solo. Isso se faz presente em todos os tipos de Ginástica. 

Sobre os Movimentos acrobáticos, subtendemos que estes podem equivaler aos Exercícios 

acrobáticos propostos por Souza (1997) entre os elementos constitutivos da Ginástica. O CBC 

cita movimentos acrobáticos, e é importante entender que esses movimentos são os que 

servem de base para as diversas modalidades de Ginástica; É através deles que podemos 

introduzir elementos que agregam a Ginástica, a partir daí pode-se reproduzir ou construir 

outras formas de vivenciar a Ginástica, experimentar de diversas formas, incentivando o aluno 

a criar outros movimentos através destes.   

Sobre os tópicos e habilidades, destacamos: 

14. Origem e História da Ginástica: Acreditamos que trata-se de uma abordagem 

fundamental, que se faz necessária para o entendimento e compreensão de que forma surge a 

Ginástica, as transformações que ela sofreu e de como se faz presente na atualidade. 

15. Características da Ginástica. Acreditamos que conhecer as características de cada 

modalidade Ginástica enriquece o aprendizado do aluno, fazendo com que o mesmo saiba que 

embora AS Ginásticas possuam semelhanças, cada uma tem sua especificidade, como por 

exemplo a Ginástica Artística que está dentro do campo de atuação Ginástica de Competição 

as quais são: artísticas, acrobáticas, aeróbica, roda de Ginástica, trampolim acrobático, e a 

modalidade Jump que está dentro do campo de atuação Ginástica de Condicionamento Físico 

que são: localizada, aeróbica, musculação e step. 

16. A Ginástica como promotora de saúde, lazer e qualidade de vida: Acreditamos que a 

Ginástica, assim como qualquer outra prática corporal, leva ao aluno uma vida mais saudável, 

oferece a ele o prazer da prática, de poder vivenciar tais atividades, independentemente de ser 
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ou não a Ginástica. Este tópico deve estar em todos os eixos temáticos para que não fique 

restrito apenas à Ginástica. 

17. Alimentação e atividade física: Todas as práticas corporais, assim como na Ginástica, têm 

que trabalhar este tópico, para que o aluno compreenda a importância de ter uma alimentação 

adequada, e a prática de atividade física para uma vida mais saudável. Só destacamos a 

importância de citar a Ginástica ao invés da atividade física para que ambas não sejam 

tratadas como sinônimos.  Sugerimos que este tópico passe a ser chamado de “Alimentação e 

Ginástica”. É importante que o tema alimentação também esteja presentes nos tópicos dos 

outros eixos temáticos para que o aluno entenda o quanto é necessário ter uma boa 

alimentação em qualquer prática corporal e que isso não é uma especificidade da Ginástica. 

Quando cita os tópicos complementares, o documento destaca os jogos e brincadeiras 

aquáticas, jogos de outras culturas e as práticas orientais (caratê, muay thai, kung fu, aikido, 

tai chi chuam e ioga, entre outras). Não entendemos essas práticas como complementares da 

Ginástica. O tai chi chuam e a ioga poderiam até se enquadrar como Ginástica de 

Conscientização Corporal, mas as demais estariam mais voltadas para Lutas, eixo temático 

que não compões o CBC.  O CBC poderia, por exemplo, propor atividades de criação com os 

elementos constitutivos da Ginástica de forma que o aluno possa elaborar sua própria 

Ginástica. Ou ainda abordar os temas transversais associados aos campos de atuação da 

Ginástica. 

 

5.5 Tópicos a serem trabalhados no Ensino Médio 
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Fonte: CBC 2006 

Nos temas apresentados pelo CBC para o Ensino Médio, destacados em azul, o documento 

cita Ginástica Geral, Ginástica Localizada, Ginástica em Academia, Caminha. 
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Ginástica Geral se repete, já foi estudado do 6º ao 9 ano. O campo de atuação da Ginástica é 

muito amplo, o documento poderia ter citado outra modalidade da Ginástica, para ser 

trabalhada, dando oportunidade  ao aluno conhecer e vivenciar o universo da Ginástica como 

um todo. 

Quando, por exemplo, cita Ginástica Localizada e Ginástica em Academia como tipos 

diferentes desta prática, neste momento, consideramos que o documento se apresenta de 

forma confusa em relação à organização e classificação da Ginástica. Ambas têm os mesmos 

objetivos, o de condicionamento físico. Souza denomina as Ginásticas que são realizadas no 

ambiente da academia como Ginásticas de Condicionamento Físico como:  Então, como o 

CBC propõe trabalhar com Ginástica em Academia e Ginástica Localizada? Uma não estaria 

dentro do campo de atuação da outra? 

Embora o CBC classifique a caminhada como uma modalidade ginástica, esta não constitui o 

vasto campo que a Ginástica possui, segundo Souza (1997).  Ela pode sim de certa forma 

estar presente em algumas modalidades ginásticas, mas não pode ser classificada como uma 

modalidade ginástica. 

Sobre os tópicos e habilidades, destacamos: 

10. Características e finalidades – Habilidades “Explicar a diferença entre ginástica, atividade 

física e exercícios”: Como discutido anteriormente, o conceito sobre Ginástica no CBC inclui 

estes três itens no mesmo grupo. Autores destacam essa diferença, mas vemos como 

incoerente por parte deste documento, pois ora diz que esses itens são a mesma coisa e ora 

propõe a discussão sobre a diferença entre eles.  

11. Alongamento e Flexibilidade: Este tópico poderia e deveria estar presente não só na 

Ginástica mais também em outras práticas corporais, uma vez que eles compõem os 

elementos constitutivos da Ginástica, mas ao mesmo tempo, é uma atividade trabalhada em 

quase todas as modalidades corporais, não apenas na Ginástica. Abordar este tópico como 

algo exclusivo da Ginástica a coloca como coadjuvante para as demais práticas corporais. 

12. Caminhada: a Caminha como já discutido anteriormente não é uma modalidade ginástica, 

mas é um tipo de atividade física que pode ser tratada em todas as práticas corporais, até 

porque exerce benefícios, para uma melhor qualidade de vida.  
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13. “Balanço Calórico” Este é outro tópico que assim como o alongamento e a flexibilidade, 

poderia e deveria estar presente não só nos tópicos e habilidades da Ginástica mas também em 

práticas corporais, ou associar este tema diretamente a Ginástica.  

14. “Ginástica Consumo e Mídia” Este é um tema que deve ser trabalhado nas escolas,  uma 

vez que hoje a mídia exerce grande  influência sobre o público, e  tem atingido um grande 

número de adolescentes  que sonham com o “corpo perfeito”, uma ideia a qual vem 

provocando e gerando muitas discussões, e questionamento; A Ginástica de Condicionamento 

Físico é um forte elemento para abordar questões importantes como essa, já que vem 

aumentando cada vez mais pelos adolescentes uso de anabolizantes, na tentativa de descobrir 

a receita do “corpo perfeito”  qual seria o padrão ideal para ter o corpo  Venâncio e Carneiro 

(2005)  também apontam este tópico como essencial a ser trabalhado  na escola. 

15. A Ginástica e o Lazer: Este é um tema que esteve presente na história da Ginástica 

principalmente na Idade Média, quando os bobos da corte usavam a Ginástica para o 

divertimento e lazer dos Feudos. Nos dias atuais, a Ginástica pode ser desenvolvida em 

momentos de lazer para seu próprio entretenimento e o campo de atuação onde isso mais 

acontece é na Ginástica de Demonstração por se tratar de uma prática que tem entre os seus  

objetivos a ludicidade e o prazer. 

Sobre os temas complementares, o CBC cita a Ginástica Aeróbica, a Ginástica Artística e as 

Práticas Circenses. Acreditamos que a Ginástica Aeróbica e a Artística deveriam estar nos 

temas obrigatórios, pois as mesmas fazem parte do campo de atuação da Ginástica de 

Competição e nenhuma  dessas modalidades foram citadas entre os temas obrigatórios do 

CBC 

Já as Práticas Circenses, embora não sejam um tipo de Ginástica, possuem estreita relação 

com este universo, o que torna esta prática nos temas complementares um fator excelente.   

Sobre os tópicos complementares, destacamos: 

I Aprimoramento Técnico das modalidades: Acreditamos que a intenção do CBC não seja a 

formação dos alunos para uma Ginástica de auto  rendimento, mas tem objetivo de fazer com 

que cada aluno vivencie, conheça as diversas práticas e elementos que a Ginástica constitui. 

Neste momento o CBC, é confuso pois não deixa claro até que nível se trata este 

aprimoramento.  
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II – Práticas Corporais da Cultura Oriental (Muay tai, Kung fu, aikido, tae kwon do, tai chi 

chuan, ioga dentre outras): Acreditamos que as práticas corporais orientais, exceto a ioga que 

poderia se enquadrar na modalidade de Ginástica de Conscientização Corporal, se 

encaixariam melhor na manifestação da cultura corporal Lutas. No entanto o CBC, não possui 

o eixo temático lutas, e ocupa o espaço da Ginástica para essas práticas. 

Este estudo aponta para a comunidade educacional, bem como a população e alunos 

esportistas a importância da postura bem como saber um pouco mais da bibliografia sobre a 

educação física em suas práticas educacionais. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendemos que nossa pesquisa foi um breve estudo do CBC que é de grande importância 

para o ensino da educação física escolar, uma vez que este documento se insere-se no 

contexto curricular. No entanto, conseguimos levantar alguns pontos que acreditamos que 

deveriam ser revistos no CBC para que o entendimento sobre Ginástica não seja trabalhado na 

escola de forma incoerente com o que a literatura propõe. 

O conceito sobre a Ginástica, destoa do que a literatura propõe, sendo contraditório. Ou seja, 

coloca a Ginástica como qualquer prática corporal. Tais confusões implicam na necessidade 

de certas modificações para um melhor entendimento do conceito, da história e do 

procedimento da Ginástica.  

Quanto aos tópicos e habilidades, algumas características presentes no CBC podem confundir 

o professor quando for trabalhar na escola com o eixo temático Ginástica e vão contra ao que 

o documento se propõe: oferecer um plano detalhado que deve ser seguido pelo professor no 

cotidiano escolar.  Em nenhum momento, encontramos informações sobre a obrigatoriedade 

dos temas sugeridos neste item, ou seja, o documento não deixa claro se os tipos de Ginásticas 

citados são exatamente aqueles que devem ser trabalhados nas escolas. 

Para que seja oferecida uma base curricular comum à todas as escolas do Estado de Minas 

Gerais, acreditamos que o entendimento sobre Ginástica e seus diferentes campos de atuação 

precise ser organizado de tal forma que o professor consiga adequar esta prática corporal a sua 

realidade, sem descaracterizar sua sistematização, e possibilitando ao aluno a vivenciar tais 

práticas corporais.  



29 
 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRACHT, Valter. A constituição das teorias pedagógicas da educação física. Cadernos 

Cedes, ano XIX, nº 48, Agosto/99 . 

BRACHT, Valter. BUSCA DA AUTONOMIA PEDAGOGICA. Revista da Fundação de 

Esporte e Turismo. 1(2): 12- 19. 1989. 

DARIDO, Suraya Cristina. Diferentes Concepções Sobre o Papel da Educação Física na 

Escola. LETPEF - Laboratório de Estudos e Trabalhos Pedagógicos em Educação Física. 

Departamento de Educação Física -UNESP- Rio Claro.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2003. 

DARIDO, Suraya Cristina; RANGEL, Irene Conceição Andrade. EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

ESCOLA – IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA. 2ºed., Rio de Janeiro, 

Ed. Guanabara Koogan, 2011. 

DALLO, A. R. A Ginástica como ferramenta pedagógica: o movimento como agente de 

formação. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. – São Paulo: Atlas, 2007. 

 

Um currículo mínimo para a cidadania  Revista presença pedagógica set\out 2005 v.11 n 

24. 

MAÇAS, Elisa; MARTINS, Beatriz Pelosi; TINOCO, Patrícia Carvalho. PROPOSTA 

CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA.  Rio de Janeiro, Fevereiro/2010. 

MARTINY, Luis Eugênio; FLORÊNCIO, Samara Queiroz do nascimento; GOMES-DA-

SILVA, Pierre Normando. O REFERENCIAL CURRICULAR DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: UMA ANALÍSE QUALITATIVA DE 

CONTEÚDO. Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências as Saúde, 2011. 

NISTA-PICOOLO, Vilma Lení; MOREIRA, Wagner Wey. ESPORTE PARA A VIDA NO 

ENSINO MÉDIO. 1ºed., São Paulo, Ed.Cortez, 2012. 

OLIVEIRA, Mauricio; NUNOMURA, Myrian. A PRODUÇÃO HISTÓRICA EM 

GÍNASTICA E A CONSTITUIÇÃO DESSE CAMPO DE CONHECIMENTO NA 

ATUALIDADE. Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, Brasil, 2012. 



30 
 

RUSELL ,Keith; NUNOMURA, Myrian. UMA ALTERNATIVA DE ABORDAGEM DA 

GINÁSTICA NA ESCOLA. R. da Educação Física/UEM Maringá, v. 13, n. 1, p. 123-127, 

1. sem. 2002. 

SANTANA, C. H. G. Ginástica para todos. São Paulo: Dialeto, v.1. Latin American 

Documentary, 2007. 

 

SOARES, C. L. Educação Física: raízes europeias e Brasil. 3 ed. Campinas, SP: Autores 

Associados. 2004. 

 

SOUZA, Eustáquia Salvadora de.; BRANDÃO,Maria Gláucia Costa; TEIXEIRA,Aleluia 

Heringer Lisboa; ALVES,Vânia de Fátima Noronha. CBC- EDUCAÇÃO FÍSICA 

ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO-Proposta Curricular. Campinas, n.8, p.30-51, 

1999.. WHOQOL-100, 1994. www.hcpa.ufrgs.br/psiq/whoqol-100. 

SOUZA, E. Ginástica Geral: Uma Área do Conhecimento da Educação Física. Tese de 

Doutorado. Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 

Unicamp, 1997.  

  

VENÂNCIO  E CARNEIRO , A Educação Física na escola: Implicações para a prática 

pedagógica na escola, 2ºed. Rio de Janeiro, RS. 2011  

 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

 

 

  

http://www.hcpa.ufrgs.br/psiq/whoqol-100


31 
 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

Autorizamos a reprodução e/ou divulgação total ou parcial do presente trabalho, por 

qualquer meio convencional ou eletrônico, desde que citada à fonte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Lúcia Aparecida Amorim 

luucyamorim@hotmail.com 

 

Diamantina/MG CEP39100000 

 

 


