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EPÍGRAFE 

“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo.” 

Paulo Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

A Ginástica Artística é uma manifestação do conteúdo cultural ginástica que perdeu espaço 

nas aulas de educação física que aconteciam no ambiente escolar nos anos 70 quando o 

esporte passa a ser o conteúdo preponderantemente trabalhado pelo professor de Educação 

Física. No entanto, nos dias atuais, o paradigma da cultura corporal apresenta uma 

possibilidade de sua retomada como conteúdo cultural a ser tratado na ação pedagógica dessa 

disciplina curricular, uma vez que sua presença nessa esfera de atuação praticamente tem 

ficado restrito ao momento de aquecimento para aprendizagem dos fundamentos dos esportes. 

Partindo do entendimento que a Ginástica Artística é uma manifestação da cultura corporal, 

passível de aplicação na Educação Física escolar, esse estudo tem como objetivo apresentar 

uma possibilidade de trabalho da Ginástica Artística, baseado nos princípios da inclusão, da 

autonomia e da criticidade, que possa contribuir para a formação de alunos críticos-reflexivos. 

Palavras-chave: Ginástica Artística. Cultura Corporal. Educação Física Escolar.  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The artistic gymnastics is a manifestation of gym cultural content which has lost space in 

Physical Education classes which happened at school in the 70s, when the sport became the 

content mainly worked by physical education teacher. However, nowadays, the paradigm of 

body culture presents a possibility of its recovery as cultural content to be treated in the 

pedagogical action of this curriculum subject, since their presence in this sphere of activity 

has virtually been restricted to the moment of warming up to learn sports fundaments. Based 

on the understanding that the artistic gymnastics is a manifestation of body culture, capable of 

application in School Physical Education, this study aims to present a possibility of Artistic 

Gymnastics work based on the principles of inclusion, autonomy and critical, capable to 

contribute in the formation of critical-reflective students. 

Keywords: Artistic Gymnastics. Body culture. School Physical Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema selecionado para este estudo visa mostrar a importância de resgatar a 

ginástica, na sua manifestação Ginástica Artística enquanto conteúdo cultural das aulas de 

Educação Física, e como a sua aplicação pode ser eficaz no trabalho com os alunos. O 

interesse sobre esse tema se deve ao fato de estar atuando com o mesmo em diversos campos 

de trabalho que tenho atuado.  

A utilização da Ginástica Artística como conteúdo nas aulas de Educação Física, 

não tem sido uma prática usual, a não ser como momento de aquecimento para aprendizagem 

dos fundamentos dos esportes. Algumas questões têm sido usadas para justificar esse fato, 

que não se resume somente a falta de segurança do professor de Educação Física em trabalhar 

com essa modalidade, mas também a compreensão, que sua dimensão como atividade 

competitiva composta por movimentos de execução complexa e precisa passa para o 

imaginário dos alunos a ideia dessa ser uma prática corporal possível para poucos. Outra 

questão levantada na dificuldade do ensino desse conteúdo, usualmente utilizada é a ausência 

dos aparelhos utilizados nas apresentações das competições. No entanto, se voltada para 

aprendizagem de seus fundamentos básicos a Ginástica Artística pode ser vista como uma 

possibilidade para todos. 

 O trabalho da Ginástica Artística nas aulas de Educação Física além de ampliar as 

vivências motoras dos alunos pode potencializar o exercício de reflexões dos mesmos quanto 

às questões sociais que de sua exercitação possam surgir, tais como doping, competição e 

cooperação, superação de limites, ética, dentre outros.  

Nesse sentido o objetivo do trabalho volta-se a apresentar uma possibilidade de 

desenvolvimento da manifestação cultural Ginástica Artística nas aulas de Educação Física 

que tem como perspectiva contribuir para ampliação das vivências motoras e da formação 

crítico reflexiva do aluno.   

O presente estudo possui caráter exploratório de cunho qualitativo. Na medida em 

que tem como finalidade 

“proporciona ao pesquisador um maior conhecimento do objeto de 

estudo e formulação de hipóteses sobre determinado assunto 



 

10 

 

pesquisado, pois, como a princípio é algo com o qual se tem pouco 

contato, este pesquisador busca encontrar o máximo de informações e 

de subsídios para fazer uma análise minuciosa do que está sendo 

estudado” (ARAÚJO e FARO, 2009, p.3). 

Isso permite ao pesquisador se familiarizar com o assunto sobre o qual busca 

aprofundamento. 

Seu cunho qualitativo se evidencia em função de sua intenção não estar voltada 

para enumeração ou medição da regularidade dos fatos, mas em interpretar os fatos que se 

apresentem. 

Na busca de alcançar o objetivo pretendido, primeiramente irei discorrer a 

respeito da história da Educação Física escolar, as vertentes que influenciaram a disciplina, e 

a contemplação da Educação Física como componente curricular, lembrando as grandes 

escolas gímnicas, o surgimento e organização da ginástica e discorrerei sobre três 

manifestações gímnicas que considero de maior destaque no Brasil: a Ginástica Rítmica, a 

Acrobática e a Artística. 

Posteriormente, tendo como o foco do trabalho a Ginástica Artística, serão 

apresentados os elementos básicos que vão compor a manifestação como as posturas, 

acrobacias e os aparelhos.  

Por ultimo apresento uma proposta de trabalho para o trabalho da Ginástica 

Artística, que deve objetivar o exercício da reflexão crítica a partir da aprendizagem dos 

elementos básicos da ginástica, onde sugiro a contemplação dos princípios da inclusão, da 

criticidade e da autonomia, que considero indispensáveis como norteadores para esse trabalho.  

 

1  EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR – UM POUCO DE HISTÓRIA  

 

A Educação Física entra na escola desde a Proclamação da República e vem 

sofrendo modificações no decorrer dos anos de acordo com o contexto social vigente, seja por 

influências internacionais seja por circunstâncias nacionais (METZNER e RODRIGUES). 



 

11 

 

Tais transformações têm modificado os princípios que norteiam conteúdos e tendências 

pedagógicas que orientam o processo educativo (BENVEGNÚ JUNIOR, 2011).  

Os primeiros núcleos de educação escolar são fundados no período de 1559 a 

1759, e nesse período as atividades relacionadas ao movimento corporal eram garantidas 

através da prática da peteca, arco e flecha e atividades recreativas (ARANTES, 2008).  

Segundo Benvegnú Junior (2011) durante boa parte do domínio português no 

Brasil, a Educação Física era desenvolvida unicamente por instituições militares e tinha como 

principal componente a ginástica. Essa Educação Física pautada no movimento conhecido 

como “militarismo” objetivava a formação de indivíduos fortes, saudáveis e aptos para as 

necessidades e desafios, ou seja, buscavam-se indivíduos fisicamente “perfeitos” e nesse 

contexto, quem não se enquadrava nesse padrão era excluído ou tido como incapacitado.  

A luta para inserção e consolidação da Educação Física nas escolas, tem como 

marco histórico a Reforma Couto Ferraz de 1851, que tornou obrigatória a Educação Física 

nas escolas em todos os municípios da corte (BETTI, 1991). Em 1854 a ginástica passa a ser 

obrigatória no ensino primário e a dança no ensino secundário. Em 1882 Rui Barbosa, que 

demonstrou uma mentalidade favorável à prática da atividade física, em seu parecer sobre a 

reforma do ensino primário (Projeto nº 224 – Reforma Leôncio de Carvalho, Decreto 7247 de 

19 de Abril de 1879), apresenta delineamento diferenciado, quanto à prática da ginástica para 

homens e mulheres, ou seja, os homens praticariam a ginástica sueca que atenderia a 

necessidade de desenvolvimento das destrezas físicas, e as mulheres a ginástica calistênica 

que atenderia as peculiaridades biofisiológicas. Essa diretriz foi mantida nas legislações 

seguintes resultando na divisão de turmas masculinas e femininas. Isso só foi modificado com 

a Resolução da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, número 19/1987, que 

determinou que as aulas fossem ministradas para ambos os sexos. 

Nos primeiros anos da República, a Educação Física sofreu forte influência das 

organizações militar e médica. O pensamento higienista ganha espaço, com a proliferação das 

epidemias e endemias, tornando hegemônica a ideia de práticas corporais que prezassem por 

hábitos de higiene e saúde. O exercício físico era visto como antídoto para qualquer mal e 

tinha capacidade para prevenir e curar doenças e estabelecer um corpo saudável adequado 

para trabalhos físicos, e nas aulas, conduzidas por um “instrutor de Educação Física”, eram 
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ministrados preceitos de higiene e práticas sanitárias. O cuidado com o corpo era sinônimo de 

força de trabalho e fonte de lucro, por isso este cuidado era altamente valorizado uma vez que, 

cuidando do corpo estaria cuidando da sociedade em construção. Essa afirmação é 

fundamentada na fala de Bolino (s/data): 

“A necessidade de cuidar do corpo, aqui entendido como força de 

trabalho, fonte de lucro, tornou-se uma necessidade concreta, pois se 

cuidando dele, que era fonte de riqueza, estaria se cuidando da nova 

sociedade em construção” (pg5). 

Essa mesma autora chama atenção que para participação das aulas de Educação 

Física nas escolas os alunos passavam por exames médicos, que determinavam quem estava 

apto a participar das mesmas. No final da década de 80, por questões financeiras, os exames 

médicos deixaram de acontecer, então as aulas de Educação Física poderiam ser praticadas 

por qualquer aluno de acordo com as limitações de cada um, sendo essas limitações 

observadas pelo professor.  

A Educação Física Higienista é marcada pela falta de reflexão, valorizando apenas 

corpos saudáveis e o “fazer por fazer”, o aluno não questionava, apenas reproduzia o 

movimento estipulado pelo professor, que tinha como perspectiva a aquisição da aptidão 

física. Os diferentes métodos ginásticos utilizados nas aulas (método alemão, francês, sueco e 

inglês) ajudavam a propagar as ideias burguesas e a obediência às regras. 

A influência militar na Educação Física não provocou mudanças no caráter 

pedagógico da disciplina. As aulas eram ministradas por instrutores militares que 

apresentavam os exercícios e o aluno deveria somente reproduzir os mesmos, caracterizando 

corpos treinados e manipulados, era uma prática pedagógica adestradora; e de métodos rígidos 

de disciplina e hierarquia que caracterizam a instituição militar (BOLINO, s/data).  

Assim como especifica o Coletivo de Autores (1992) a Educação Física 

Militarista ajuda a construir “... um projeto de homem disciplinado, obediente, submisso, 

profundo respeitador da hierarquia social” (pg. 53), ou seja, sujeitos socialmente alienados. 

Na década de 30 a crítica à pedagogia tradicional faz surgir uma teoria pedagógica 

chamada “Escola Nova”, onde o aluno é o centro do processo educativo e o professor, 

nomeado nessa época como orientador, é o facilitador da aprendizagem. É função do 

professor (orientador) trabalhar o desenvolvimento dos conteúdos através de problemas a 
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serem resolvidos, sem dar respostas ou soluções. Mas, segundo Bolino (s/data), essa nova 

teoria pedagógica, mantendo o modelo pedagógico militarista, em suas palavras “(...) embora 

a Escola Nova tivesse uma abordagem educacional de caráter mais científica, mais refletida, 

com uma visão de totalidade do homem, na prática o modelo pedagógico adotado pela 

Educação Física era o militar” (pg.11). 

Dentro desse entendimento, podemos dizer que a pedagogia militarista objetivava 

apenas, adequar o corpo do aluno para atingir os fins do Estado, havendo a manutenção do 

“status quo” de quem estava no poder. 

No início do século XX com a influência de um governo ditatorial, a Educação 

Física assume, no âmbito escolar uma vertente esportivisante. O cenário nacional de 

propagação de um país grande e a desmobilização dos movimentos estudantis a Educação 

Física é utilizada como mecanismo de controle e reforço dos ideais do governo, ou seja, como 

forma de controle social. Nesse período denominado “esportivização”, o esporte assume no 

meio escolar, os princípios da instituição esportiva, tonando-se conteúdo exclusivo das aulas 

de Educação Física (BENVEGNÚ JUNIOR, 2011).  

Na década de 50, a ação pedagógica foi marcada por práticas que visavam 

preparação de mão de obra, expandindo o tecnicismo no campo escolar. Ou seja, a Educação 

Física contribuiu no desenvolvimento de uma educação tecnicista voltada para o mercado de 

trabalho, sendo configurada apenas como prática esportiva, não havendo presença da 

criticidade e reflexão teórico-pedagógica (BENVEGNÚ JUNIOR 2011).   

Para Benvegnú Junior (2011) deste período em diante os princípios do esporte de 

alto rendimento passam a reger a pedagogia da Educação Física escolar, e esta passou a 

valorizar aspectos como: rendimento, competição, comparação de resultados, valorização do 

melhor, etc. Esta concepção de Educação Física atingiu também os cursos de licenciatura 

cujos currículos passaram a dar ênfase a lógica presente no treinamento de atletas 

reproduzindo os códigos esportivos com o objetivo de formar futuros atletas.  

No final da década de 80 a Educação Física entra em “crise” na busca de sua 

identidade. Nesse momento e durante a década de 90 surge segundo Darido e Sanches Neto 

(2005), diferentes propostas de abordagem desse componente curricular. Para Metzner e 

Rodrigues (2012) “Foi essa necessidade de se criar uma real, coerente e pertinente 
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estruturação, que fez com que a área sofresse essa reflexão sobre sua definição, sua 

intencionalidade, seus objetivos e funções e, principalmente, seu verdadeiro papel social e 

educacional” (pg. 4 e 5).  

Esse momento histórico marca o início de uma crítica à função social 

reprodutivista que a Educação Física escolar vinha assumindo, e no início da década de 90 

surgem propostas baseadas nas pedagogias críticas que perspectivam provocar a reflexão 

crítica dos alunos. Dentre elas destacam-se a proposta do Coletivo de Autores (1992) que 

tomando por base a abordagem crítico-superadora aponta a contextualização dos conteúdos 

como elemento de conscientização dos alunos da necessidade de uma transformação estrutural 

da sociedade e a dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998 a, 1998 b, 1999) que, apontado 

como política pública a ser adotada pelas escolas, tendo como objetivo a formação para 

cidadania (o entendimento dos direitos e deveres de cada um) se apresenta o exercício da 

reflexão, baseada numa lógica formal, de problemáticas sociais a partir do que denomina de 

“Temas Transversais” e do trabalho centrado no princípio de inclusão. 

Em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - LDB (BRASIL, 

1996) em seu artigo 26, no parágrafo terceiro, estabelece que “a Educação Física, integrada à 

proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação Básica, ajustando-se às 

faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”. 

Essa contemplação ocorreu através de mobilização política, pois se desejava mostrar que a 

Educação Física possuía um saber necessário assim como as demais disciplinas. 

Quanto à prática pedagógica, dentre outras coisas, essas propostas apontam para a 

superação do trabalho dos esportes ditos convencionais, ou seja, futebol, voleibol, 

basquetebol e handebol, ampliando as práticas corporais relacionadas a um campo de 

conhecimento chamado cultura corporal (COLETIVO DE AUTORES, 1992), abrindo 

caminho para o desenvolvimento de outras manifestações de conteúdos nas aulas de Educação 

Física escolar. 

Nessa perspectiva é que esse trabalho apresenta a Ginástica Artística como um 

conteúdo a ser trabalho pelo professor de Educação Física em suas aulas. 
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2  MANIFESTAÇÕES DE GINÁSTICA E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

Não é de hoje que a prática do exercício físico está presente na sociedade e por 

vezes se tornou sinônimo de jogo, atletismo, lutas e até mesmo de preparação de soldados 

para a guerra. Na pré-história o instinto de sobrevivência atribui a essas práticas um caráter 

utilitarista. Esse caráter permanece na antiguidade na forma de luta, natação, na utilização do 

arco e flecha, etc. Na Grécia a vertente utilitária é mantida em Esparta, na perspectiva do 

preparo para guerra, mas em Atena, onde o ideal de beleza passa a ser valorizado, o exercício 

físico se volta a esse objetivo. Na era Romana a prática de exercícios estava ligada a questões 

bélicas, e na Idade Média, durante as cruzadas, a preparação para as lutas nas conquistas em 

nome da coroa, principalmente os exercícios ligados ao manejo do florete e da espada passa a 

ser o foco. Somente na Idade Moderna, o exercício físico é considerado como elemento 

educativo, e é nesse momento que pedagogos passam a apresentar propostas de sistematização 

do que conhecemos como ginástica. 

No século XIX surgiram as grandes escolas gímnicas, que foram quatro, a Escola 

Alemã, a Escola Sueca, a Escola Francesa e a Inglesa, mas apenas as três primeiras foram as 

reais responsáveis pela origem dos métodos fundamentais da ginástica no Brasil. 

A ginástica alemã tinha como objetivo preparar os corpos para defesa da pátria. A 

sueca objetivava a prevenção de doenças e a extinção de vícios. E a ginástica francesa 

utilizava o exercício físico como forma de adestramento do corpo e apresentava cunho social 

com ideais liberais (ARAÚJO e FARO, 2009). No ano de 1850 é integrado ao currículo o 

método francês, sendo o primeiro a se fazer presente no âmbito escolar em escala mundial, 

mas no Brasil a primeira influência é do método alemão, no ano de 1860, com a chegada de 

imigrantes alemães e permanecendo como oficial na escola militar até o ano de 1912, ano da 

chegada do método sueco ao país. Mas somente em 1921 é implantado o método que obteve 

maior destaque, o francês, isso se deve ao fato de que foi oficialmente inserido no campo 

escolar brasileiro.  

Com a influência dos métodos europeus implantados no país, por muito tempo a 

ginástica esteve presente nos currículos educacionais brasileiros como um dos principais 

conteúdos das aulas de Educação Física firmando-se como meio de promover a saúde e a 
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retidão corporal, mas no decorrer do século XX até a atualidade a prática vem perdendo 

espaço. Acreditamos que um dos motivos para essa queda foi à supervalorização das práticas 

desportivas.  

A Ginástica Artística se tiver como perspectiva a utilização de seus movimentos 

básicos, é uma prática corporal que permite o acesso de todos, mas muitos obstáculos são 

apresentados frente à sua prática na escola. Alguns aspectos contribuem para a exclusão da 

modalidade esportiva enquanto conteúdo das aulas de Educação Física, como por exemplo, 

ter movimentos complexos, com alto grau de dificuldade, cuja execução só é conseguida 

pelos mais habilidosos, como mostrado na fala de Araújo e Faro (2009): “que essa 

modalidade é dotada apenas de movimentos complexos difíceis de serem executados; e que 

para ser praticada, a pessoa tem que obrigatoriamente possuir habilidades motoras.” (p.8). Ou 

como revela Ramos e Viana (2008): 

“a ginástica sendo ela competitiva ou não, em geral é vista como uma 

modalidade pouco acessível para as aulas de educação física escolar, 

tendo como base uma visão elitista, que tem o intuito de formar 

ginastas em nível de competição.” (p.194). 

Outro empecilho apontado para a prática se deve a falta de local adequado, o que 

acarreta nos riscos para o executante. Também a falta de material se constitui em dificuldade 

para o desenvolvimento da modalidade, uma vez que necessita de aparelhos que na maioria 

das vezes não se encontram disponíveis nas escolas.  

A falha na formação profissional é outro fator que faz com que a ginástica perca 

seu espaço, pois se há falta de conhecimento por parte dos professores, haverá também a falta 

de domínio do conteúdo. Como afirma Schiavon (2003):  

“A falta de conhecimento em ginástica faz com que a maioria dos 

profissionais não visualize as possibilidades de execução de elementos 

da GA permanecendo uma imagem de leigos a respeito das 

possibilidades de ensino dessas modalidades no ambiente escolar.” 

(p.14).  

                    Em seus primórdios, a nomenclatura “ginástica” era utilizada para descrever 

qualquer tipo de atividade física sistematizada, desde as atividades para sobrevivência até 

exercícios de corrida e lutas. A modalidade aderiu diferentes significados e características 
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condizentes com as diversas culturas, bem como diferentes objetivos conforme a época e 

interesses sociais.  

Paoliello (s/d), em seu artigo “O Universo da Ginástica”, apresenta a definição de 

ginástica de acordo com o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, onde a ginástica é 

entendida como a “arte ou ato de exercitar o corpo para fortificá-lo, e dar-lhe agilidade; o 

conjunto de exercícios corporais sistematizados para esse fim, realizados no solo ou com 

auxilio de aparelhos e aplicados com objetivos educativos, competitivos, artísticos, 

terapêuticos, etc.”. 

Segundo Machado de Souza (1997) o desenvolvimento dos métodos ginásticos 

aconteceu principalmente na Europa e influenciou a prática da ginástica em todo o mundo e 

em particular a brasileira, que no decorrer do tempo acompanhou as mudanças sociais de 

cunho político, social e econômico. 

Os movimentos que compõem a ginástica são evoluções dos movimentos naturais 

do homem e se organizam de diferentes formas em diferentes espaços, como as academias, os 

clubes, em demonstrações em eventos, na escola e etc. 

Devido à grande diversidade de movimentos, a ginástica apresenta diferentes 

campos de atuação. Souza (1997) sistematizou cinco grupos relacionados aos campos de 

atuação da ginástica, são eles:  

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

                              Figura 1 – Campos de atuação da ginástica 

Ginásticas de Condicionamento Físico 

Ginásticas de Competição 

Ginásticas Fisioterápicas 

Ginásticas de Conscientização Corporal 

Ginásticas de Demonstração 

Todas as modalidades que tem como 

objetivo a aquisição ou manutenção 

da condição física 

Modalidades que envolvem eventos 

competitivos 

Relacionadas à prevenção ou 

tratamento de doenças 

Engloba técnicas alternativas ou 

ginásticas suaves 

Inclui todas as modalidades 

gímnicas, porém com caráter 

demonstrativo somente, sendo 

representada pela Ginástica Geral. 
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Essa sistematização permite a visualização da ginástica atendendo a diversas 

finalidades.   

No campo escolar, segundo o Coletivo de Autores (1992), a ginástica, com ou 

sem o uso de aparelhos, se justifica por possibilitar experiências corporais que ajudam a 

problematizar determinações sociais, na busca de uma reflexão contextualizada da sociedade. 

Já para os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (1997) a ginástica é considerado um 

conteúdo relacionado à cultura corporal, ou seja, um conhecimento que se modifica ao longo 

do tempo nas relações que os indivíduos estabelecem a respeito do movimento. Segundo essa 

proposta o trabalho das manifestações do conteúdo ginástica deve possibilitar ao aluno 

refletir, criar, recriar e entender o mundo, valendo-se de um ensino voltado para inclusão e 

para o exercício de cidadania. 

Dentre as várias manifestações de ginástica, três têm tido destaque na cultura 

esportiva brasileira: a Ginástica Rítmica, a Ginástica Acrobática e a Ginástica Artística. Elas 

se aproximam por guardarem semelhanças quanto às ações corporais bem como aos aspectos 

criativos e de expressão corporal.  

   

2.1 A GINÁSTICA RÍTMICA 

 

A Ginástica Rítmica, no Brasil, tem a prática iniciada por volta da década de 20, 

quando escolas de ginástica começaram a adicionar música e exercícios diferentes à Ginástica 

Artística. Somente em 1975 passa a ser denominada Ginástica Rítmica Desportiva, ganhando 

visibilidade mundial em 1984, como modalidade individual e, em 1996, como coletiva.  

Essa manifestação do conteúdo ginástica chega ao Brasil no ano de 1953, trazida 

pela professora austríaca Margareth Frohlich, que veio ministrar aulas de Ginástica Feminina 

Moderna, e pela professora húngara Ilona Peuker, que fundou o Grupo Unido de Ginastas. 

(ALONSO e INGEBORGE 2006). Caracterizada pela graciosidade nos movimentos a 

Ginástica Rítmica contempla movimentos gímnicos e também o manejo de aparelhos como a 

corda, arco, bola, maças e fitas além de ser uma modalidade praticada apenas por mulheres, 
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em nível de competição. Seus movimentos exigem de seu praticante valências físicas como: 

força, equilíbrio, saltos e flexibilidade. 

Além de ser uma modalidade que permite diferentes experimentações, contribui 

para o desenvolvimento motor do aluno, o que faz com que seja adequada para aplicação nas 

aulas de Educação Física. Tendo seu grande diferencial no manuseamento dos aparelhos, a 

prática não se restringe pela falta desses, ao contrário, os aparelhos podem ser adaptados a 

partir de materiais já existentes na escola, como bambolês ou bolas de vôlei.  

 

2.2  A GINÁSTICA ACROBÁTICA 

 

Segundo Bortoleto (2010) a Ginástica Acrobática atual é uma versão modernizada 

das acrobacias coletivas e pirâmides humanas realizadas há séculos por artistas circenses.  

Essa prática corporal que se caracteriza pela execução de movimentos ligados as 

acrobacias, também pressupõe o desenvolvimento das qualidades físicas: força, flexibilidade, 

equilíbrio, saltos, dentre outras.  

A Ginástica Acrobática (GACRO) se diferencia das demais por estar ligada a um 

trabalho em grupo, proporcionando a seus praticantes o exercício da cooperação, que se 

constitui em importante elemento para sua execução. 

Em seus estudos sobre ginástica Merida, Nista-Piccolo e Merida (2008,) ressaltam 

que:  

“os praticantes desta modalidade podem ser favorecidos pela 

aquisição de noções espaço-temporais, da esquematização corporal, 

do controle motor, da flexibilidade, da coordenação estática, da 

coordenação coletiva, do equilíbrio, da força e da resistência muscular 

localizada, da cooperação, da autonomia, do prazer e da 

autoconfiança” (p.160-161).  

A Ginástica Acrobática, por não possuir tanta visibilidade como a Rítmica, é uma 

modalidade pouco conhecida, o que torna o seu desenvolvimento nas aulas ainda mais 

interessante. O trabalho com essa modalidade traz diversos benefícios corporais, mas, além 
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disso, permite que o aluno amplie seu campo de conhecimento. Outra vantagem da 

modalidade é que não é necessária a utilização de material, o que torna o trabalho mais viável.  

 

2.3 A GINÁSTICA ARTÍSTICA 

 

A Ginástica Artística (GA) é uma modalidade de ginástica realizada a partir de um 

conjunto de exercícios executados em uma série de aparelhos. Segundo Oliveira e Nunomura 

(2012) ela tem origem na iniciativa do alemão Friedrich Ludwig Christoph Jahn em criar 

obstáculos para os exercícios em suas aulas, para isso idealizou uma série de aparelhos, que 

podemos dizer, serviram de protótipo aos aparelhos que hoje são utilizados nas diferentes 

provas da Ginástica Artística. Em sua evolução tornou-se uma prática competitiva 

regulamentada considerada complexa, em função da execução de seus movimentos exigirem 

precisão. 

No entanto, quando o trabalho tem como pano de fundo seus elementos básicos 

fundamentais pode ser um conteúdo adequado para o trabalho nas aulas de Educação Física, 

uma vez que possibilita a exploração motora, o exercício da concentração e da disciplina, a 

noção espacial, a criatividade, a autonomia, o conhecimento das capacidades e limites do 

corpo, mostrando-se uma atividade saudável. No que se refere à criança Koren (2004) afirma 

que: 

“os sensações corporais a partir de suas próprias descobertas e o ato de 

brincar com seus movimentos corporais, naturalmente desperta uma 

enorme sensação de satisfação, fazendo com que aproveitem bem sua 

oportunidade de experimentar” (p, 151).  

Como em outras modalidades de ginástica, a Ginástica Artística se utiliza de 

diversos elementos básicos que envolvem saltos, giros, equilíbrio, ou seja, movimentos que 

nem sempre necessitam de alto grau de complexidade, nesse caminho a aula de Educação 

Física escolar deve possibilitar ao aluno a exploração de diferentes formas de saltar, de se 

equilibrar, de girar. Além disso, se essa aprendizagem não tiver como referencial o 

rendimento máximo, as descobertas por meio dessas vivências podem contribuir para que o 

aluno desenvolva um maior conhecimento de seu corpo, de seus limites, encontrando soluções 

para realizar os movimentos, tornando-se sujeito de suas ações. 
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Algumas dessas sensações são descritas por Nista-Piccolo (1998) da seguinte 

forma: 

“Às vezes a execução de um simples rolamento, ou mesmo de uma 

reversão do corpo à frente oferece para alguns uma sensação de poder, 

de domínio do seu próprio corpo. A outros desperta, aguça o seu 

potencial a ponto de desafiá-lo a tentar mais uma acrobacia. E este 

desafio torna-se um motivo de realização” (p. x) . 

Em síntese podemos dizer, diante do exposto, que essas manifestações de 

ginástica podem e devem ser problematizadas e vivenciadas nas aulas de Educação Física, por 

serem construções culturais presentes na cultura brasileira, entretanto o foco desse trabalho 

está na possibilidade do trabalho da manifestação Ginástica Artística porque proporciona 

diversos benefícios corporais, como valências físicas, desenvolvimento motor, bem como 

benefícios psico-sociais, uma vez que as dimensões psicológicas e sociais passam a ser 

estimuladas, desenvolvendo noções de segurança, confiança, conhecimento de si próprio e do 

outro. 

 

 

3  A GINÁSTICA ARTÍSTICA – ELEMENTOS BÁSICOS 

 

A Ginástica Artística, assim como outras modalidades, possui diversos elementos, 

sendo alguns destes indispensáveis para sua realização. A modalidade apresenta exercícios 

ginásticos, posturas, elementos acrobáticos e aparelhos. Essa variedade de opções possibilita 

infinitas combinações de movimentos que podem ser aplicados na escola.  

 

3.1 AS POSTURAS 

 

A postura é definida pela posição do corpo durante o movimento. Santos e 

Albuquerque (1984) propõem uma organização das posturas presentes na Ginástica Artística, 

que se configura da seguinte forma:  
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1- Postura Estendida: tronco, braços e pernas unidos, totalmente estendidos.   

 

Figura 2 – Postura Estendida 

2- Grupada: pernas flexionadas com os joelhos próximos ao tórax.  

 

Figura 3 – Postura Grupada 
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3- Carpada: pernas estendidas e unidas com o tronco fletido sobre elas.  

 

Figura 4 – Postura Carpada 

 

 

4- Afastada: pernas estendidas e afastadas com o tronco flexionado entre elas ou ereto 

com os braços elevados. 

 

Figura 5 – Postura Afastada 

Junto às posturas, temos os saltos, que recebem a mesma nomenclatura de acordo 

com a postura executada, sendo os saltos: Estendido, Carpado, Afastado ou Grupado.  
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3.2 OS MOVIMENTOS ACROBÁTICOS 

 

A Ginástica Artística apresenta alguns movimentos que são considerados básicos 

para a sua realização, ou seja, movimentos que dão origem a outros elementos mais 

complexos ou a combinação de elementos. Porém, cada um desses movimentos deve ser 

trabalhado de forma individual para que possa dar continuidade no avanço para outros 

elementos. Dentre os movimentos básicos podemos encontrar a aterrissagem, os balanços, os 

deslocamentos e a rotação.  

Tabela 1 – Movimentos básicos 

 

A modalidade também é caracterizada por uma variedade de movimentos 

acrobáticos que, provavelmente, na grande maioria, serão reconhecidos pelos alunos. Alguns 

desses elementos são considerados essenciais e são marcas da Ginástica Artística. A tabela 

abaixo descreve alguns deles.  

 

 

 

Aterrissagem 

 

É um dos movimentos mais comuns a ser 

executados, pois é a finalização dos 
movimentos. 

 

Balanços 

 

 

Rotação em um eixo externo ao corpo. 

 

Deslocamentos 

 

 

Mudanças do corpo no espaço. 

 

Rotação 

 

 

Giro em torno de algum eixo do corpo. 
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Vela 

                                   

 

Na posição de decúbito dorsal, elevar as pernas e 
o quadril de forma ereta, apoiando-se somente na 

nuca e nos braços. As mãos podem ficar no solo 
ou ajudando a manter o quadril elevado. 

 

Avião 

                               

 

 

Apoiar-se em um dos pés e elevar a outra perna 

estendida para trás. O tronco deve abaixar 

juntamente ao movimento de elevação da perna, 
até alcançarem a posição horizontal. Os braços 

devem estar abertos e estendidos na lateral do 
corpo. 

Espacate 

                        

 

 

Com o tronco ereto, as pernas deverão estar as 
mais afastadas possíveis, apoiadas no solo. 

Ponte 

        

 

Em decúbito dorsal, com joelhos e braços 
flexionados, elevar o corpo, mantendo as mãos e 

os pés apoiados no solo. 

Parada de Três Apoios 

    

 

Com as mãos e parte da cabeça apoiadas no solo, 

deve-se estender as pernas, na vertical, ficando 
na posição de três apoios. 

Rolo para Frente Grupado 

              

 

Realizar um giro completo para frente, apoiando-
se sobre pés, mãos e costas. 
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Para além dos mostrados acima temos: Parada de mãos 

                                                             Esquadro  

                                                             Rolo para frente afastado  
                                                 Estrela 

                                                 Rondada 

                                                 Estrela sem as mãos 
                                                 Oitava parada 

                                                 Rolo para trás grupado 

                                                             Parada de mãos e rolamento 
 

Tabela 2 – Movimentos acrobáticos 

 

3.3 OS APARELHOS 

 

Na Ginástica Artística existem os aparelhos, que são usados para compor as ações 

gímnicas. Diversos movimentos, simples e combinados, são realizados nos aparelhos. 

Os aparelhos são exigidos na prática de alto rendimento, uma vez que provas são 

realizadas nos mesmos, pois congregam diferentes elementos básicos da ginástica. Mas no 

contexto escolar em função do alto custo e da dificuldade de aquisição não vejo que há uma 

real necessidade de utilização destes aparelhos, são eles: 

 

Mesa de Salto                            Barras Assimétricas                   Trave de Equilíbrio 

        

                Figura 6                                                Figura 7                                            Figura 8  
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Solo                                                     Cavalo com Alças                         Argolas  

              

            Figura 9                                                Figura 10                                         Figura 11 

 

Barras Paralelas                              Barra Fixa 

    

           Figura 12                                             Figura 13 

 

Os professores que acreditam ser importante a experimentação destes aparelhos 

pelos seus alunos podem buscar formas adaptadas para esse trabalho, como por exemplo: 

                  

Figura 14 – Opções de adaptação 
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Um autor bastante conhecido no meio da ginástica que se dedicou aos estudos dos 

elementos básicos da Ginástica Artística foi Leguet (1987). Ele apresenta para a 

aprendizagem dessa manifestação corporal um esquema com exercícios que vai do 

movimento mais simples ao mais complexo. A figura abaixo mostra a proposta de Leguet 

 

 

Figura 15 - AÇÕES MOTORAS Leguet (1995) 

 

Esse esquema proposto por Leguet viabiliza a vivência do aluno a partir da 

execução de movimentos de forma simples e fácil fazendo com que o trabalho e seu resultado 

se tornem mais prazeroso. A aprendizagem dos movimentos de forma a dominar cada ação, 

possibilita a criança concatenar ações de forma variada e criar sequências com dificuldades de 

forma gradativa e crescente e de acordo com as possibilidades dos alunos, na perspectiva de 

superação de seus limites.  

Em seu estudo sobre a importância do trabalho do ensino da Ginástica Artística 

nas aulas de Educação Física no primeiro segmento do ensino fundamental Bezerra, Ferreira 
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Filho e Feliciano (2006) reafirmam a ideia de Leguet (1995) de que o domínio dos elementos 

fundamentais possibilita maior facilidade no desenvolvimento de movimentos mais 

complexos, esses autores afirmam que:  

“uma criança com grande experiência em movimentos básicos e 

fundamentais, terá facilidade no desenvolvimento de movimentos 

combinados, específicos dos desportos” (p.130). 

O aprendizado proporcionado nas aulas de ginástica, de acordo com Barcellos 

(2008) “envolvem descobertas significativas relacionadas ao domínio do corpo” (p.54). As 

aulas de Ginástica Artística permitem que a criança conheça e reconheça o seu corpo, tanto de 

suas partes (membros) como do todo, sendo capaz de exercer um maior controle corporal.  

 

 

4  UMA PROPOSTA DE TRABALHO PARA A GINÁSTICA ARTÍSTICA NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

No início dos anos 90 a Educação Física apresenta mudanças a respeito da prática 

pedagógica com a emergência de abordagens críticas. Essas abordagens ganham visibilidade, 

em especial a abordagem “crítico-superadora”, com a publicação do Coletivo de Autores em 

1992. Na proposta apresentada pelo livro “Metodologia do Ensino de Educação Física” 

(1992) a Educação Física é definida como “disciplina que trata, pedagogicamente, na escola, 

do conhecimento da área denominada de cultura corporal” (p.41); a partir desse momento 

histórico as políticas educacionais voltadas para Educação Física assumem a cultura como 

eixo paradigmático e as práticas corporais esportivas e não esportivas como construções 

culturais. É nesse viés que a ginástica e suas diversas manifestações corporais são resgatadas 

como conteúdo/conhecimento a ser tratado nas aulas de Educação Física escolar.  

Embora, tenha perdido o status de conteúdo preponderante da aula de Educação 

Física escolar, a ginástica hoje em dia tem se restringido, na maioria das escolas, somente à 

forma de aquecimento para outras atividades físicas; que tem como conteúdo prioritário, para 

não dizer exclusivo, os esportes futebol, handebol, voleibol e basquetebol isso é destacado na 

fala de Ayoub (2003) no estudo que realiza sobre a ginástica, segundo a autora “a Ginástica 
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como conteúdo de ensino, praticamente não existe mais na escola brasileira. A aula de 

Educação Física tem sido sinônimo de aula de esporte” (p. 81). 

A partir dos anos 90, com a mudança do paradigma da aptidão física para a 

cultura corporal essa hegemonia do esporte enquanto conteúdo tende a mudar, já que a 

proposta é que os conteúdos trabalhados estejam ligados à cultura corporal que envolve: jogo, 

esporte, capoeira, ginástica, dança e etc. 

Além da mudança paradigmática na Educação Física, a educação assume o papel 

de proporcionar a reflexão dos conteúdos contemplados “não basta que os conteúdos sejam 

apenas ensinados, ainda que bem ensinados, é preciso que se ligue de forma indissociável a 

sua significação humana e social” (LIBÂNEO, 1985, p. 39). 

Nessa perspectiva, para efetivar um trabalho onde a manifestação cultural 

esportiva Ginástica Artística contribua no processo de formação de alunos críticos-reflexivos, 

alguns princípios norteadores devem ser contemplados.  

Considerando o contexto da sociedade em que vivemos que discrimina o sujeito 

fazendo com que ocorra sua exclusão por diferentes questões, um princípio que deve estar 

presente nas aulas é o da inclusão. Outros dois princípios importantes nesse processo são: a 

criticidade e a autonomia. A criticidade é um princípio ligado à perspectiva de 

conscientização sócio-histórica do conhecimento, na busca de compreender as determinações 

sociais e o princípio da autonomia busca garantir ao aluno a independência e consciência de 

suas ações, tomando como base fontes de informação e conhecimento na escolha de caminhos 

a serem percorridos. 

 

4.1 PRINCÍPIO DA INCLUSÃO 

 

Analisando a sociedade atual e os padrões impostos por ela, os sujeitos sofrem 

preconceitos a partir do momento que não correspondem ao padrão determinado socialmente, 

gerando a exclusão daqueles que não atendem a esses padrões. Prezar por propostas e 
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atividades que incentivem a aceitação e o respeito à diferença são de suma importância para a 

construção de uma sociedade que tem no bem comum seu objetivo.     

No contexto das aulas de Educação Física é comum que um grande número de 

alunos se sinta excluído e discriminado nas atividades propostas na aula; talvez a valorização 

do desempenho motriz e técnico, que dá destaque aos mais habilidosos seja uma das 

prováveis causas desse fato. Mas, isso não quer dizer que a técnica deva ser abolida do 

trabalho, o que se faz necessário é atentarmos para a forma e o valor dado a mesma nas aulas. 

A forma de condução desse processo de aprendizagem é determinada pelos princípios que 

serão foco desse trabalho. 

No trabalho com a manifestação Ginástica Artística, é importante que o professor 

conduza a experimentação dos movimentos, considerando essa experimentação para além da 

aprendizagem das habilidades motoras, distante dos princípios presentes na entidade 

esportiva. E como coloca Schiavon (2003): “No ambiente escolar, o trabalho com 

modalidades gímicas deve estar intimamente relacionado às propostas educacionais, 

proporcionando vivências diversificadas, sem fins competitivos” (p.9). 

Assim, nesse processo, o professor é o responsável por encontrar formas de 

trabalho que não sejam equiparadas ao alto rendimento. Segundo Leite (2012) “É importante 

ressaltar que a ginástica na escola não tem como meta descobrir novos atletas, mas buscar um 

melhor resultado no processo de ensino-aprendizagem” (s/p). 

A intervenção do professor deve estimular e motivar a participação do aluno nas 

aulas, ou seja, conhecendo o grupo, adequar às possibilidades do trabalho as possibilidades 

dos alunos, valorizando a participação de todos e incentivando e os desafiando a superar seus 

limites, sempre que possível a partir de um trabalho que seja coletivo. Nessa perspectiva, 

segundo Junior e Araújo (s/d): 

“... o ideário da inclusão tem como pressupostos a igualdade de 

oportunidades, o convívio com as diversidades, a aproximação das 

diferenças, uma pedagogia centrada no educando, na sua 

individualidade, com suas capacidades e potencialidades, em 

detrimento de suas limitações” (s/p). 

Ancorado nessa compreensão de Junior e Araújo (s/d), o trabalho deve valorizar e 

estimular atividades em dupla, trio ou grupo, que inclua o diferente.  
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O exercício de incentivo a inclusão pode ser trabalhado a partir de elementos 

básicos da manifestação cultural Ginástica Artística, dentre eles podemos citar:  

                                                                                    

                                                Figura 16 – Elementos de incentivo a inclusão 

Esses elementos individuais podem ser construídos de forma coletiva, havendo 

auxílio do outro (colega) para garantir a segurança e para contribuir na realização do 

movimento. Através desse trabalho coletivo, onde os saberes de cada um diferem do outro, há 

a contribuição mútua para ampliação do conhecimento, logo, há a aceitação do outro enquanto 

“diferente”. 

 

4.2 PRINCÍPIO DA CRITICIDADE  

 

O princípio aqui apontado é importante no processo educacional, pois proporciona 

ao aluno o exercício da apropriação da dimensão reflexiva acerca de questões sociais que 

fazem parte da realidade em que vivemos e sobre a qual emitimos um juízo de valor. Ser 

capaz de refletir criticamente sobre temas que são formadores e transformadores de opinião na 

sociedade, tais como: educação, saúde, sustentabilidade, sexualidade, atitudes éticas, entre 

outros, ajuda o aluno a ser capaz de compreender a realidade na qual está inserido e 

compreender que é a ação conjunta dos sujeitos que pode promover a mudança. 

O exercício da reflexão crítica deve proporcionar ao aluno a descoberta dos 

sentidos e significados presentes nas práticas corporais transformando a aula de Educação 

Física em espaço de formação de cidadãos capazes de entender seu papel numa sociedade 

verdadeiramente democrática. 

O trabalho voltado para o processo reflexivo do aluno dá um novo significado 

para as aulas de Educação Física, fazendo com que a mesma não seja entendida somente 

como “a prática pela prática”. Nesse processo o professor é o principal referencial para o 

aluno, para Lovera (2015) 

Parada de Três Apoios Ponte Rolo para Frente Grupado 
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“Além da capacidade de ensinar conhecimentos específicos, é também 

papel do professor transmitir, de forma consciente ou não, valores, 

normas, maneiras de pensar e padrões de comportamento para se viver 

em sociedade” (p.6). 

No que se refere ao papel de educação na formação do aluno Barbosa (2004) diz: 

“No meu entender, o principal papel de Educação Física Escolar, 

incluída num contexto mais amplo, que é a Educação, é a de formar 

cidadãos críticos, autônomos e conscientes de seus atos, visando uma 

transformação social” (p. 21). 

Esse processo tem como finalidade abrir os olhos do aluno para assuntos presentes 

na sociedade, que devem ser problematizados nas aulas, fazendo com que este exerça sempre 

a sua capacidade de reflexão crítica. 

“No âmbito da Educação Física, os conhecimentos construídos devem 

possibilitar a análise crítica dos valores sociais, como os padrões de 

beleza e saúde, desempenho, competição exacerbada, que se tornaram 

dominantes na sociedade, e do seu papel como instrumento de 

exclusão e discriminação social.” (BRASIL, 1998b, p. 31). 

 

Abaixo apresento alguns temas que são adequados para o debate e reflexão crítica 

Estética 

Tratar da questão do corpo considerado “padrão e adequado” para a prática da Ginástica 

Artística, e levantar problemáticas acerca deste.  

 Gênero e Sexualidade 

Problematizar através da divisão de provas e aparelhos da Ginástica Artística em femininos e 

masculinos, uma vez que, as valências físicas necessárias para ambos são as mesmas. 

Saúde 

Debater a respeito do uso de drogas que alterem a composição hormonal (anabolizantes, 

hormônios de crescimento) pelos atletas e sobre a questão do Doping.  

Exclusão 

A partir das diferenças de habilidades apresentadas nas execuções de movimentos, onde 

existem os mais e os menos habilidosos, debater sobre essas diferenças e o que pode ser feito 

a respeito.    

Tabela 3 – Temas para debate 
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4.3 PRINCÍPIO DA AUTONOMIA 

 

Numa sociedade que preza, admira e valoriza o sujeito independente, ser capaz de 

responder de forma consciente sobre seus atos, fazer escolhas conscientes, resolver problemas 

de maneira consciente e, o mais importante, absorver os ensinamentos de todos os processos e 

todas as relações estabelecidas, enriquecendo a sua formação, reafirmam a autonomia do 

sujeito.   

Quando falamos em autonomia é comum que pensemos no conceito de 

independência, ligando a imagem de um sujeito capaz de realizar suas próprias escolhas.  

Little (1991 apud Paiva, 2006) apresenta uma definição para autonomia que, eu 

considero adequada e completa, ele diz que a autonomia é a “capacidade de planejar, 

monitorar e avaliar as atividades de aprendizagem, e, necessariamente, abrange todo o 

conteúdo quanto o processo de aprendizagem.” (p.82). Considero essa definição adequada na 

medida em que é citada a importância do processo de reflexão na aprendizagem. 

Com a reflexão e conscientização do aluno acerca dos conhecimentos, ele poderá 

se utilizar destes conhecimentos em outros contextos. O aluno, junto ao mediador (professor), 

é também um construtor de seus conhecimentos, e é essa capacidade de administrar o 

processo de aprendizagem que gera a autonomia do aluno.  

É importante que o aluno tenha participação ativa, para que ao longo do processo, 

ele se torne cada vez mais autônomo e menos dependente do professor, sendo sujeito 

reflexivo de suas escolhas e ações, construindo seus conhecimentos de forma independente, 

pois isso só se faz viável com a autonomia, como coloca Leffa (2002) 

“a aprendizagem que realmente interessa, aquela que não é apenas 

reprodução do que já existe, mas criação de algo novo, de progresso e 

avanço, só é possível com autonomia” (p. 15) 

O princípio da autonomia pode ser desenvolvido a partir de diversos elementos 

básicos da manifestação, que estimulem o processo de reflexão a partir das ações. Com a 

proposta de desafios, através da aprendizagem e superação motora, as atividades gímnicas 

auxiliam na formação da personalidade, caráter e identidade do aluno, e isso pode ser 

corroborado na fala de Leite (2012), a respeito da Ginástica Artística:  
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“... ela poderá contribuir positivamente na formação do aluno, pois é 

uma modalidade com diversos elementos que o colocam em desafio 

para explorar seus movimentos, capaz de estimulá-lo para descobrir e 

desenvolver seus próprios potenciais” (s/p). 

A execução dos elementos como: os rolos, estrelas, paradas, vai permitir que o 

aluno realize uma reflexão a respeito das dificuldades encontradas e a partir dessa reflexão 

busque soluções de forma consciente, para a melhor realização dos movimentos. Essa tomada 

de atitudes a partir dos desafios propostos garante o desenvolvimento da autonomia.  

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

  

Através desse estudo, pudemos verificar que a ginástica teve diferentes 

configurações ao longo de sua história, e no Brasil, se fez presente como um dos principais 

conteúdos das aulas de Educação Física durante muito tempo, perdendo espaço a partir do 

século XX com a hegemonia das quatro modalidades de esporte futebol, basquetebol, voleibol 

e handebol nas aulas de Educação Física.  

Essa manifestação da cultura corporal, rica em ações motoras, contribui não só 

para o desenvolvimento motor do aluno, mas para o desenvolvimento da criatividade e do 

exercício de reflexão crítica dos alunos. Mesmo com essa diversidade de contribuições, a 

Ginástica Artística perdeu o seu espaço como conteúdo nas aulas de Educação Física, ficando 

restrita na maioria das vezes ao momento de aquecimento das aulas dos esportes. Por isso, 

esse trabalho traz uma proposta que consideramos viável para o desenvolvimento da Ginástica 

Artística nas aulas de Educação Física. 

A proposta considera como fundamental a adoção do princípio da inclusão, da 

autonomia e criticidade como balizadores de uma educação que tem a formação crítica de 

sujeitos como eixo para o alcance de uma sociedade onde todos têm espaço, vez e voz. 

Não temos a pretensão de que essa seja a melhor proposta para o trabalho da 

Ginástica Artística na escola, mas acreditamos que pode ser uma possibilidade de recuperar o 

valor e o espaço dessa manifestação da cultura corporal nas aulas de Educação Física. 
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