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1. INTRODUÇÃO 
 
A Educação Física é uma área de conhecimentos e uma pratica/teórica 

pedagógica responsável pela a sistematização do conhecimento do conjunto 

de manifestações da cultura corporal (esportes, danças, ginásticas, jogos, lutas 

etc.), que se encontra em vários ambientes de intervenção, principalmente nas 

escolas. 

Na escola a Educação Física deve estar presente atendendo todos os  

grupos e classes sociais, tanto em saberes como em experiências, visando 

desenvolver junto ao aluno a prática das manifestações corporais e junto dela o 

desenvolvimento motor daquele que o prática pois tem que levar ao aluno o 

seu enriquecimento no olhar, experimentar, sentir, tocar, se relacionar com o 

corpo e com o ambiente onde está acontecendo a prática do movimento.     

Portanto, é pensando no corpo, com seus movimentos, gestos e. 

Comportamentos, assim como nos esportes, nas danças, lutas e 

principalmente na ginástica, onde todas encontram se ligadas na pratica das 

manifestações corporais. A Educação Física deve diversas práticas de 

movimentos, ou mais especificamente, diversas formas de explorar ao máximo 

a linguagem corporal do aluno. Seu Objetivo, 

 

É desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de 

formas de representação do mundo que o homem tem 

produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela 

expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, 

esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que 

podem ser identificados como formas de representação 

simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente 

criadas e culturalmente desenvolvidas (Coletivo de Autores, 

1992, p. 38). 

 

Desde modo entendemos que a ginástica se insere na sociedade, pois,  

ela se caracteriza como uma pratica das manifestações da cultura corporal no 

desenvolvimento motor ligado aos saberes das ações humanas e também no 

seu desenvolvimento no ambiente escolar. 

  

1.1. A Ginástica como conteúdo da Educação Física nas Escolas 
 

A ginástica é caracterizada como uma modalidade antiga e tradicional 

(PÚBLIO, 1998), desenvolvida pelo homem desde a Pré-História e moldada 

com o transcorrer do tempo e as transformações da sociedade (LANGLADE; 

LANGLADE, 1986; SOUZA, 1997). Esta modalidade teve início, na Pré-

História, por meio de exercitação espontânea e ocasional, tendo evoluído e se 



transformado com o passar do tempo. Na Antiguidade, foi utilizada como objeto 

de culto e preparação guerreira. Na Era Clássica e na Idade Média, como uma 

mistura de eficiência para a formação de cidadãos e de guerreiros. No 

Renascimento, foi vivenciada como forma de recuperação e, Idade Moderna, 

como uma ressignificação dos exercícios (RAMOS, 1982; LANGLADE; 

LANGLADE, 1986) 

Seu fortalecimento ocorreu com as escolas do Movimento Ginástico 

Europeu, no século XVIII. Seus autores e movimentos nacionais próprios e 

utilitários, atribuíram à ginástica ênfase tanto pedagógica (escolas sueca e 

francesa) e de treinamento físico (escola inglesa), quanto desportiva e militar 

(escola alemã) (SOUZA, 1997; SOARES, 1998, 2001). 

A ginástica desde sua antiguidade tem como si objetivos diferenciados, 

mais como um todo visa à prática de gestos sistematizados pelo corpo. Os 

gestos gímnicos trazem harmonia e estética em cada movimento e beleza 

aqueles que o assistem. A ginástica favorece também aquele que o pratica, 

enriquecendo seu vocabulário motor, a autonomia e emancipação. 

A ginástica, assim como o esporte, o jogo, a luta e a dança, faz parte, 

dos conteúdos tradicionais, ou também denominados clássicos, da Educação 

Física brasileiros (COLETIVO DE AUTORES, 1992), que compõem a cultura 

corporal de movimento segundo esses autores. São importantes para o 

desenvolvimento das habilidades motoras das crianças, no primeiro momento 

das fases escolares por ser o momento onde as crianças deveriam 

experimentar uma variedade de expressões corporais artísticas e culturais. 

Sabendo que a ginástica é uma bela arte tanto para aquele que o pratica  

tanto para aquele que o assista, o próprio estudo não terá ênfase no meio 

competitivo seguido de regras rígidas e métricas contidas na modalidade, mais 

com um olhar pedagógico que possibilita introduzir as experiências ricas nas 

escolas atribuindo para o desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo da 

criança. 

A própria proposta curricular oficial do Estado de São Paulo confirma a 

centralidade da ginástica para a Educação Física escolar (SÃO PAULO, 2008). 

Segundo esta proposta; a ginástica é abordada em seu aspecto histórico, 

principais movimentos técnicos e regras, assim como relação com a mídia, 

diferenciação das suas diversas modalidades esportivas, e relações com a 

saúde. 

No ambiente escolar, o trabalho com modalidades gímnicas, ou seja, 

deve estar relacionado às propostas educacionais, proporcionando vivências 

diversificadas, sem fins competitivos. Observa-se que, na década de 1980, 

surgiram novas abordagens pedagógicas para o ensino da ginástica, com o 

intuito de quebrar a hegemonia da concepção esportivista e tecnicista 

(DARIDO, 2003). 

        Essas novas concepções gímnicas introduziram ações positivas,  



principalmente, na Educação Física escolar, possibilitando aos professores 

oportunizarem a seus discentes, de forma mais educativa, a vivência de 

distintas dimensões (competitivas e apresentação) e abordagens 

(tradicionalista, tecnicista, educativa, lazer, saúde etc.) da ginástica (OLIVEIRA, 

2007). Contudo, apesar do enfoque atribuído a estas novas possibilidades de 

ensino, visualiza-se que muitos conteúdos continuam não sendo ofertados aos 

educandos, devido à falta de preparação dos professores e à inadequação da 

infraestrutura escolar, em termos de espaço físico e de equipamentos 

específicos (BARBOSA, 1999; GASPARI et al., 2006; FIGUEIREDO, 2009). 

 Alguns outros trabalhos, demonstram esse cenário em alguns estudos 

desenvolvidos recentemente. Analisaremos alguns pontos importantes no 

tópico a seguir. 

 

 

1.2. A formação do Educador Físico na área da ginástica 
 

Entendendo que a ginástica é essencial para o desenvolvimento motor  

afetivo e cognitivo da criança, entre outros benefícios que nela esta 

relacionada, a pergunta sempre fica no “por quê” não ensinar ginástica nas 

aulas de Educação Física. Através de estudos como de (RINALDI, 

PAOLIELLO, 2008), a questão muitas vezes vista são os pronunciamentos dos 

graduados na área, que a formação na faculdade não suficiente para que o 

conteúdo possa ser ministrado com segurança, muitas vezes os profissionais 

sentem-se inseguros em suas aulas, ou ate mesmo colocando obstáculos para 

a vivência da ginástica na escola. 

 Estudos também da área (SCHIAVON, 2003, AYOUB, 1998, NISTA- 

PICCOLO, 1988, RINALDI e SOUZA, 2003) revelam que ginástica está sendo 

deixada de lado por muitos professores. Para Nista-Piccolo (1998), a 

diminuição do ensino da ginástica na escola acontece não só pela falta de 

equipamentos e material específicos, mas também pela falta de preparo e 

conhecimento adequado dos professores especialmente sobre suas 

possibilidades pedagógicas, distantes dos conteúdos do alto rendimento que a 

mídia mostra. O que demonstra a defasagem do processo pedagógico no 

ensino superior em preparar os graduandos para esse olhar pedagógico 

desvinculado do alto treinamento como foco. 

Nunomura (2001) revela que, anteriormente a essas mudanças 

curriculares, os conteúdos absorvidos pelos estudantes na formação inicial não 

atendiam às necessidades de intervenção e não davam o suporte necessário 

para a intervenção nessa modalidade. Figueiredo (2009) evidencia a alegação 

dos professores universitários que a carga horária integral dos cursos e a carga 

horária de cada disciplina não eram suficientes para o desenvolvimento e a 

apropriação dos conhecimentos de algumas modalidades da ginástica. Após as 

mudanças curriculares, percebe-se, porém, que os cursos continuam sem 



conseguir transmitir tais conhecimentos específicos e, consequentemente, sem 

preparar adequadamente professores e profissionais de Educação Física para 

o mercado de trabalho dessa modalidade (PIZANI, SERON, BARBOSA-

RINALDI, 2009). 

            Rinaldi e Souza (2003) mostram que um “círculo vicioso” do 

conhecimento da ginástica se afirma, onde a formação acadêmica 

desqualificada os valores e interesse em aplicar o conteúdo da ginástica. Ou 

seja, o estudo mostra que os alunos não estão tendo contato com esse 

conteúdo na escola, formam-se professores de Educação Física e por não 

terem conhecimento das possibilidades e relevância da ginástica na escola, 

sendo durante sua formação escolar ou sua formação profissional não sabem 

colocar em prática, dar vivência e aplicar o ensino da modalidade nos diversos 

espaços onde ela poderia ser ministrada. 

Entretanto, Zeichner (2000) afirma que ainda hoje “os professores que 

estão sendo formados não estão sendo preparados para ir às escolas e serem 

bem sucedidos”. A formação profissional e também a de professores de 

Educação Física, não tem atingido os resultados esperados, assim o momento 

educacional que vivemos sinaliza para que continuem acontecendo os estudos 

para que possamos garantir avanços e não retrocessos na área. 

          Portanto, através de vários estudos lidos relacionados ao tema ginástica, 

concluímos que vários professores/profissionais da Educação Física, falam e 

afirmam que não apresentam as modalidades gímnicas aos seus alunos, pois 

não tiveram uma ampla formação na área. Outros alegam que nas escolas não 

há materiais e espaços próprio para ministrar uma aula de ginástica a seus 

alunos, sendo assim, sentem-se incapacitados para administrar o conteúdo. 

Mas segundo Freire (1994, p.67), “o que falta nas escolas na maioria das vezes 

não é material, é a criatividade”. Criatividade é o principal material, que não se 

aprende nas formações de professores. 

           A proposta desta pesquisa é analisar se ocorre o ensino da ginástica e 

quais as principais dificuldades encontradas pelos professores nas escolas do 

município de Mogi Guaçu, no Estado de São Paulo. Para esta análise, será 

aplicado um questionário aos professores de Educação Física que atuam neste 

município, além de observações sem intervenção do pesquisador nas aulas de 

Educação Física e ao final, será relatado como conclusão as análises 

coletadas. 

.  

2. OBJETIVO 
 

2.1. Objetivo geral 
 

           Esse estudo busca analisar como são as aulas de ginástica na 

Educação Física escolar da cidade de Mogi-Guaçu, no ensino fundamental e 

médio da rede municipal, estadual e particular. Como é a qualificação dos 



profissionais que atuam nessa área. As informações serão coletadas através 

de um questionário semiestruturado e observação sem intervenção nas aulas 

de Educação Física.  

2.2. Objetivo Específico  
 

              Analisar O desenvolvimento do ensino da Ginástica na rede de ensino 

fundamental e médio das escolas de Mogi Guaçu e propor, através de 

referências bibliográficas, algumas intervenções que possibilitem essa prática 

no contexto escolar. 

3. JUSTIFICATIVA 
 
Entendendo a ginástica como um conteúdo importante para o 

desenvolvimento global do ser humano, não com enfoque no esporte de alto 

rendimento, permeado de regras rígidas e métricas precisas, mas com o olhar 

em seus conteúdos, que permitem introduzir a possibilidade de experiências 

ricas na escola, contribuindo para o desenvolvimento das crianças, e capazes 

de alegrar e dinamizar as aulas dos professores fizemos como escolha, a 

ginástica, objeto deste estudo. No ambiente escolar, o trabalho com 

modalidades gímnicas deve estar intimamente relacionado a uma vivência 

diversificada e presente como conteúdo das aulas de Educação Física. 

Segundo os “conteúdos curriculares”, Coll (2000, p.12) ressalta:  

[...] nas propostas curriculares da Reforma [...] o termo conteúdo 

é usado com um sentido muito mais amplo que o habitual nas 

discussões pedagógicas. Na verdade, os conteúdos designam o 

conjunto de conhecimentos ou formas culturais cuja assimilação 

e apropriação pelos alunos e alunas são consideradas 

essenciais para o seu desenvolvimento e socialização. 

             

           A formação inicial aparece um importante meio de garantir aos 

professores/profissionais o acesso a essa atuação. Nesse sentido, a urgência 

de uma formação de qualidade, que garanta a democratização do 

conhecimento, é reconhecida por todas as áreas, bem como a necessidade de 

garantir a autonomia na busca e na produção dos saberes. 

 

 

4. METODOLOGIA 
 

          Do ponto de vista metodológico, esta pesquisa se trata de um estudo 

qualitativo, que, segundo Thomas e Nelson (2002), consiste em uma 

abordagem descritiva. Para poder realizá-la, foram analisadas tanto a 

documentação direta como indireta. Para Lakatos e Marconi (2003), a 

documentação indireta é o levantamento de dados através de pesquisa 



documental e de pesquisa bibliográfica. Já a documentação direta, baseia-se 

no levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem. 

          Deste modo, uma pesquisa bibliográfica preliminar foi realizada para 

fundamentar e contextualizar o objeto deste estudo – Ginástica: Uma 

possibilidade de ensino nas escolas, e a qualificação Do professor de 

Educação Física na área. No segundo momento, um questionário foi aplicado, 

junto aos professores de Educação Física Escolar das instituições municipais, 

de Mogi Guaçu-Sp, com a finalidade de descobrir se a ginástica faz presente 

nas aulas de Educação Física e quais suas dificuldades na aplicação. As 

formas de registro foram: os questionários respondidos pelos professores; o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinados pelos mesmos, onde 

relatava o objetivo, justificativa e procedimentos utilizados na pesquisa. Foi 

feito também uma pesquisa observacional sem intervenção em algumas aulas 

de Educação Física do mesmo município citado acima, pois segundo 

(THOMAS e NELSON, 2007 p. 28), pesquisa observacional é uma técnica 

descritiva, em que se observa o comportamento dos sujeitos no ambiente 

natural, como na sala de aula ou no local do jogo. 

          Para a realização da pesquisa foi enviado um requerimento a Secretária 

de Educação do munício em questão pedindo a autorização para a aplicação 

do questionário aos professores de Educação Física. O mesmo foi recolhido e 

autorizado pela a coordenadora da área da Educação Física, a Sr, Ana Paula 

Vilella, onde ficou designado sua aplicação aos professores durante as horas 

de ATPC.  

 

 

     

 

5. RESULTADOS E DISCUSOÇES  
 

           Foi aplicado um questionário onde 45 professores que lesionam, na rede 

de ensino Municipais, estaduais e particulares do município de Mogi Guaçu- Sp 

responderam , como mostrara as tabelas abaixo com os presente resultados : 

I. Identificação  
 

TABELA 1 

 Docentes entrevistados, Ano de Formação dos mesmos. 



Ano de Formação  Total de Docentes(N) porcentagem(%) 

1983 até 1993 04 8,699 
1993 até 2003 19 41,30 
2003 até 2013 23 50,01 
   

Total  46 100 

Fonte: Questionário aplicado, pergunta: Em que ano o docente conclui-o ensino Superior? 

 

TABELA 2 

Docentes entrevistados em qual Faculdade se graduaram. 

INSTITUIÇOES DE ENSINO TOTAL DE 
DOCENTES (N) 

PORCENTAGEM (%) NÃO 
INFORMARA

M A 
INSTITUIÇÃO 

PORCENTAGEM 
(%) 

UNIFAE 11 23,91 04 8,695 
PUC CAMPINAS 08 17,39   

UNESP 04 8,695   
FAJ 03 6,521   

ESEFM 05 10,869   
UNICAMP 01 2,173   

UNIARARAS 03 8,695   
ASMEC 01 2,173   

UNIMEP 01 2,173   
FEFIS 01 2,173   

UNIFIA 01 2,173   
ESEFA 01 2,173   

UNIPINHAL 01 2,173   
     

TOTAL  41 91,291 04 8,695 

Fonte: Questionário aplicado Pergunta: Em qual instituição de ensino o docente se graduou? 
 
 
  

TABELA 3 

Docentes entrevistado em qual rede de ensino do município de Mogi Guaçu – 

SP Lecionam.  

Redes de ensino que leciona Total de docentes 
(n) 

Porcentagens (%) 
 

Municipal 46 100 
Estadual 07 15,217 

Particular 02 4,347 

   

Fonte: Questionário aplicado Pergunta: Em qual rede de ensino leciona?  
 
 

 



 

TABELA 3 

 Docentes entrevistados, em qual nível de ensino? Por rede de ensino: 

 

Redes de ensino Total de 
docentes (N) 

Porcentagens 
(%) 

MUNICIPAL   
1° ao 5° ano do Ensino fundamental  37 80,43 
6° ao 9° ano do Ensino fundamental 24 52,17 
1° ao 3° ano do Ensino médio 00 00 
   
   
ESTADUAL    
1° ao 5° ano do Ensino fundamental  02 4,34 
6° ao 9° ano do Ensino fundamental 06 13,04 
1° ao 3° ano do Ensino médio 03 6,521 
   
   
PARTICULAR    
1° ao 5° ano do Ensino fundamental  01 2,173 
6° ao 9° ano do Ensino fundamental 01 2,173 
1° ao 3° ano do Ensino médio 00 00 
   

   

Fonte: Questionário aplicado Pergunta: Em qual nível e rede de ensinos os docentes lecionam? 
 

 
II. Ensino da Ginástica  

 
 
 

TABELA 4 

Docentes entrevistados, Se suas aulas incluem ginásticas como conteúdo? 

Respostas Total de docentes (N) Porcentagem (%) 

Sim 45 97,826 
Não 01 2,173 

Não responderam 00 00 
   

Total 46 100 

Fonte: Questionário aplicado Pergunta: Suas Aulas incluem a ginástica como conteúdo? 
 

 

TABELA 5 

Docentes entrevistados, Que tipo de Ginástica? 



Tipos de Ginástica Total de docentes (N) Porcentagem (%) 

Acrobática  10 21,739 
Artística  37 80,434 

Geral  39 84,782 
Rítmica 37 80,434 

Trampolim  06 13,043 
Todas  02 4,347 

   

Total entrevistados 46   

Fonte: Questionário aplicado Pergunta: Que tipos de Ginástica? 

 

TABELA 6 

Docentes entrevistados, Quais dificuldades enfrenta para o ensino da ginástica 

na escola?  

Dificuldades encontradas Total de 
Docentes 

(N) 

Porcentagem 
(%) 

Falta De material  18 39,13 
Falta de Espaço/ Espaço insuficiente 10 21,73 
Falta de Formação/Qualificação na aérea  13 28,26 
Desinteresse dos alunos  17 36,95 
Falta apoio da escola  03 6,52 
Nenhuma 03 6,52 
Outros  06 13,04 
   
   

   

Fonte: Questionário aplicado Pergunta: Que tipos de Ginástica? 

 


