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RESUMO 

 

A ginástica é a arte de exercitar-se com o corpo desnudo. Quando se fala de 
ginástica, se faz necessário abordar seus aspectos históricos. Sabe-se que foi na 
Europa, que floresceram os métodos ginásticos que influenciaram a Educação 
Física no Brasil. Os métodos francês, alemão e sueco, em especial a Contrologia, 
objeto do nosso estudo, que é um método ginástico que foi desenvolvido na 
Alemanha, no final do século XIX, por Joseph Hubertus Pilates. O problema deste 
estudo está centrado na seguinte inquietação: os alunos que cursam a graduação 
em Licenciatura em Educação Física, no Instituto de Educação Física da 
Universidade Federal Fluminense – UFF, conhecem o método Pilates ou alguns dos 
seus movimentos, pertencente ao conteúdo da ginástica. O objetivo geral desta 
pesquisa é identificar se estes discentes conhecem e se sentem aptos para 
ministrar, organizar ou sistematizar aulas com esse conteúdo. Como objetivos 
específicos, pretendem-se: interpretar o conceito de Pilates produzidos pelos 
discentes, analisar as falas dos discentes sobre a ginástica de Pilates; identificar as 
carências e deficiências e as possíveis melhorias do conteúdo Ginásticas e, 
problematizar a disciplina Acrobacia e Malabarismo. Este estudo se justifica por 
trazer a discussão à comunidade acadêmica da UFF sobre o tema a inserção da 
ginástica de Pilates na escola, a partir de uma reflexão dos discentes sobre os 
conteúdos dessa temática. Esta pesquisa possui um desenho qualitativo e de 
campo. O estudo foi realizado na Universidade Federal Fluminense, no Instituto de 
Educação Física (IEF). O grupo de informantes do estudo foi constituído por 10 
alunos. O instrumento de coleta de dados adotado foi a entrevista semiestruturada. 
A análise dos dados foi realizada a partir do uso do referencial teórico da Análise do 
Conteúdo. Após a leitura flutuante, os dados foram codificados em unidades de 
registro, e por fim, fizemos a categorização, a saber: O Pilates como um desafio; A 
(in)capacidade para ministrar o conteúdo Ginástica; A ginástica como uma disciplina 
própria e Grade diferenciada. Concluímos que foi possível verificar que os 
informantes, enquanto discentes em formação, foram unânimes ao dizer que a 
Contrologia, o Pilates, foi um conteúdo considerado diferenciado, porque não 
imaginavam a sua adoção enquanto ginástica na escola. Percebemos que muitos, 
provavelmente, vão adotar em suas práticas escolares e outros apenas o 
conheceram, mas não vão utilizá-lo, como não utilizaria qualquer elemento da 
Cultura Corporal que fugisse ao esporte. 
 

Palavras-chave: Educação Física escolar, Contrologia, Ginástica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

Gymnastics is the art of exercising with the naked body. When it comes to 
gymnastics necessary to address its historical aspects. It is known that it was in 
Europe that flourished the gymnastic methods that greatly influenced the physical 
education in Brazil. The French, German and Swedish methods, in particular the 
Contrology, object of our study, which is a gymnastic method that was developed in 
Germany in the late 19th century, by Joseph Hubertus Pilates. The problem with this 
study is focused on the following concern: students who attend a graduation degree 
in physical education at the Institute of physical education of the Fluminense Federal 
University-UFF know the method Pilates or some of their movements, of the contents 
of gymnastics. The general objective of this research is to identify if these students 
know and are able to teach, organize or systematize lessons from this content. 
Specific objectives aim to: interpret the Pilates concept produced by students, review 
the lines of students about Pilates gymnastics; identify the weaknesses/deficiencies 
and possible improvements to the content and discuss the Gymnastics discipline 
acrobatics and Juggling. This study was justified by bringing the discussion to the 
academic community of the UFF about the theme the Pilates gymnastics at school, 
from a reflection of students about the contents of this theme. This research has a 
qualitative and design field. The study was conducted at the Fluminense Federal 
University, at the Institute of physical education (IEF). The Group of informants of the 
study consists of 10 students. The data collection instrument adopted was the semi-
structured interview. The analysis of the data were collected from the use of 
theoretical references of content analysis. After the reading, the data was encoded in 
log units, and finally, we made the categorization, namely: Pilates as a challenge; 
The (in) ability to teach gymnastics content; Gymnastics as a discipline of its own and 
distinctive grille. We concluded that it was possible to verify that the informants, while 
students in training, were unanimous in saying that the Contrology, Pilates, was a 
content considered, because it had no idea its adoption as gymnastics at school. We 
realize that many probably will adopt in their practices and others just meet, but 
they're not going to use it, as does not use any element of the body escape culture to 
sports. 
 

Keywords: School Physical Education, Contrology, Gymnastics. 
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INTRODUÇÃO  

 

A ginástica é a arte de exercitar-se com o corpo desnudo. De acordo 

com Venâncio e Carreiro (2005), este termo tem a natureza feminina. Nos dias 

atuais, quando se fala de ginástica se faz necessário abordar seus aspectos 

históricos. 

Sabe-se que foi na Europa, no dito mundo ocidental, que floresceram 

os métodos ginásticos que influenciaram a Educação Física no Brasil. Os 

métodos francês de Amoros, Demeny, Marey e Herbert foi destaque nas 

nossas escolas no início do século XIX, bem como, o método alemão de 

Basedow, Spiess, Muths e Jahn, além de outros, métodos como o sueco, de 

Ling, dinamarquês de Nachtgall e o inglês (VENÂNCIO, CARREIRO, 2005). 

Especialmente no Brasil, a Educação Física foi introduzida em 1851, 

através da reforma Couto Ferraz. Naquele momento, a ginástica era um 

conteúdo obrigatório nas escolas e, em 1882, esta passou a ser ministrada 

para ambos os sexos. Houve uma associação dos métodos ginásticos com a 

Educação Física escolar, pois por ser um conteúdo obrigatório, entendia-se 

que eram, erroneamente, a mesma coisa (DARIDO et al., 2001). Somente em 

1920 a expressão Educação Física foi adquirindo maior força.  

A disciplina Educação Física era conhecida originalmente como 
ginástica, termo que não tem relação com a GR ou com qualquer 
outra ginástica como modalidade esportiva. Na última metade do 
século XIX, o termo “ginástica” ainda era bastante utilizado para 
denominar a aula que tratava das atividades físicas; com o passar do 
tempo, esse termo deu lugar a outro, com o qual convivemos até 
hoje: Educação Física (COLETIVO DE AUTORES, 2012). 

 

Várias ginásticas foram adotadas em escolas no Brasil, tais como, a 

rítmica, a artística, a Para Todos e a Contrologia, também conhecida como 

método Pilates, atualmente. Trata-se de um desafio a ser desempenhado pelos 

docentes no cotidiano escolar (MACIEL; SOUZA, 2014). 

No que diz respeito à Contrologia, objeto do nosso estudo, este é um 

método ginástico desenvolvido na Alemanha, no final do século XIX, por 

Joseph Hubertus Pilates. O criador dessa modalidade nasceu em 1883, em 

Dusseldorf, tendo sua saúde prejudicada, pois sofria de problemas 

respiratórios, raquitismo e também foi vítima de febre reumática. Contudo, 

como forma de superação, se dedicou a estudar e praticar modalidades 
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esportivas e de lutas com objetivos profiláticos, voltados para saúde (RIBAMAR 

et al., 2010).  

Neste sentido, Almeida (2012) esclarece que o atual Método Pilates é 

uma reinvenção e houve uma redescoberta dessa prática, antes esquecida, no 

final do século XX e início do XXI está em voga, sendo oferecida em estúdios, 

academias e em escolas, por misturar várias modalidades da Cultura Corporal 

em seu bojo, a saber: luta greco-romana, boxe, yoga, dança, ginásticas, 

atividades circenses, dentre outras modalidades que foram se incorporando 

nesta metodologia.   

O Método Pilates pode ser interpretado como um dos elementos que 

integra o repertório cultural dos movimentos corporais que foram e são 

considerados construções da humanidade. Esses conteúdos devem fazer parte 

do cotidiano do professor que atua no interior da escola (COLETIVO DE 

AUTORES, 2012). 

Maciel e Souza (2014) afirmam que ainda há certa resistência quanto à 

utilização dos métodos ginásticos em algumas escolas brasileiras. Seja pela 

falta de competência e capacidade dos docentes e por acreditarem que sem os 

equipamentos mínimos, não se teria a possibilidade de se adotar as ginásticas 

enquanto um conteúdo escolar na grade curricular oficial.  

O problema deste estudo está centrado na seguinte inquietação: os 

alunos que cursam a graduação em Licenciatura em Educação Física, no 

Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense - UFF 

conhecem o método Pilates ou alguns dos seus movimentos, pertencente ao 

conteúdo da ginástica? 

O objetivo geral dessa pesquisa é identificar se estes discentes 

conhecem e se sentem aptos para organizar, sistematizar e ministrar aulas 

com esse conteúdo.  

Como objetivos específicos pretendemos interpretar o conceito de 

Pilates produzido pelos discentes, analisar as falas dos discentes sobre a 

ginástica de Pilates; identificar as carências/deficiências e as possíveis 

melhorias do conteúdo Ginástica; problematizar a disciplina Acrobacia e 

Malabarismo.  

Este estudo se justifica por trazer a discussão à comunidade 

acadêmica e, aos licenciados da Universidade Federal Fluminense (UFF) sobre 
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o tema, a “inserção da ginástica de Pilates na escola”, a partir de uma reflexão 

dos discentes sobre como os conteúdos estão sendo assimilado pelos alunos 

para que estes sejam capazes de ministrar uma aula se valendo deste método 

ginástico e, como esses podem ser melhor distribuídos por outras disciplinas 

para possibilitar um aprendizado mais aprofundado e menos fragmentado. 
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MÉTODOS  

 

Esta pesquisa possui um desenho qualitativo e de campo. Segundo 

Minayo (2002, p. 21), a pesquisa qualitativa é aquela que “trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes” e, 

seus fenômenos, normalmente, é desenvolvida no ambiente natural, com 

dados descritivos, cabendo ao pesquisador otimizar as informações colhidas no 

campo. 

O estudo foi realizado na UFF, no Instituto de Educação Física (IEF), 

localizado no bairro de São Domingos, em Niterói, município do Estado do Rio 

de Janeiro.  

O grupo de informantes do estudo é constituído por dez alunos, sendo 

seis mulheres e quatro homens, que cursam o 6º, 7º e 8º períodos do curso de 

Graduação em Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal 

Fluminense. 

Como critério de inclusão, optamos por alunos do 6º, 7º e 8º períodos, 

desde que já tenham cursado ou frequentado a disciplina denominada por 

“Acrobacia e Malabarismo”, oferecida a partir de 2013.2, em razão da docente 

que passou a ministrar essa disciplina oportunizando o aprendizado dos 

métodos ginásticos europeus numa perspectiva não tecnicista. 

Como critério de exclusão, optamos por não incluir os alunos que não 

frequentaram a disciplina Acrobacias e Malabarismos, no período de 2013.2 a 

2016.1, por entendermos que sem esse conteúdo previamente apresentado, 

não seria possível haver uma discussão crítica.  

O local para a realização dos encontros com os alunos ocorram no 

Instituto de Educação Física, de forma voluntária e desde que de acordo com o 

objetivo, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de pesquisa 

(Apêndice A). Após este momento, deu-se início à coleta de dados. 

No que diz respeito aos procedimentos para a coleta de dados, esta se 

deu em dois momentos, a saber: primeiro momento - apresentação do 

conteúdo da Contrologia com objetivo de que os alunos identificassem se estes 

aplicam ou já aplicaram algumas dessas vivências apresentadas, mesmo que 

seja com outra denominação;  segundo momento – foi pedido a cada um que 
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participasse de uma entrevista com a pesquisadora cujo roteiro foi validado por 

três espertos no tema.  

O instrumento de coleta de dados adotado foi a entrevista 

semiestruturada, composta por cinco perguntas (Apêndice B). A opção pela 

adoção da entrevista se deu em razão de ser esse um instrumento que traz 

algumas vantagens, como o pesquisador possuir mais interação com o 

entrevistado, permitir abordar temas mais complexos onde o questionário seria 

um fator limitante, além de garantir ao entrevistado a informalidade, verificando-

se com maior profundidade o conhecimento do entrevistado (GIL, 2008). 

A entrevista se encerrou quando o discurso dos entrevistados começou 

a ficar repetido, não apresentando nenhuma forma de singularidade, adotando 

o critério de saturação do discurso, proposto por Alves-Mazzotti (2002).  

A análise dos dados foi realizada a partir do uso dos referenciais 

teóricos da análise do conteúdo (AC), que pode ser considerado como uma 

abordagem metodológica ou um método taxionômico, que visa analisar 

conteúdos, frutos do discurso, da fala ou da linguagem. Normalmente, ocorre a 

partir de uma organização processual, via categorizações, que tem o objetivo 

de classificar os elementos que emergiram do discurso dos entrevistados, no 

caso em pauta, os alunos do curso de Educação Física do IEF (BARDIN, 

2008).  
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REVISÃO DE LITERATURA 

1.MÉTODOS GINÁSTICOS E A GINÁSTICA NO BRASIL 

A origem dos métodos ginásticos é incerta, pois há registros 

iconográficos que demonstram diversos povos fazendo uso desses, dentre os 

quais gregos, romanos, persas, egípcios etc. No entanto, o termo, “ginástica” 

vem do grego que expressa “a arte de exercitar o corpo nu”, que reúne 

diversas atividades, como: correr, saltar, dançar, pular, girar dentre outras 

(AYOUB, 2003).  

Durante o século XVIII e XIX, floresceram os movimentos ginásticos 

europeus que mais tarde foram identificados como a ginástica calistênica, a 

ginástica artística e as ginásticas em geral, com escolas renomadas, tais como: 

sueca, dinamarquesa, francesa e alemã (VENÂNCIO; CARREIRO, 2005). 

Na escola sueca, temos o Henrink Ling (1776-1839), que utilizava a 

ginástica para desenvolver a coragem e força do povo como defesa da pátria. 

Era dividida em quatro partes, médico, militar, pedagógico e estético, utilizando 

como base os aparelhos, como espaldar e banco sueco (OLIVEIRA, 2010). 

Na escola francesa, que muito nos influenciou, temos Francisco 

Amoros (1770-1848), que focava nos exercícios militares com objetivos de 

aumentar a potencialidade dos jovens, fazia uso dos arcos, escadas de cordas, 

máquina para testar força e o trapézio. Também temos Georges Demeny 

(1850-1917) e Etiene J. Marey (1830-1940), dois grandes nomes que viam a 

ginástica como exercícios físicos de caráter médico-higienista, a fim de medir, 

experimentar e comparar bases filosóficas. Além desse, houve o método de 

Georges Hébert (1875-1957), considerado o precursor do Parkour, que veio a 

desenvolver a ginástica natural para tornar a sociedade forte, saudável e 

preparada para lidar com situações inesperadas, como no caso das invasões 

durante as guerras (VENÂNCIO; CARREIRO, 2005). 

De acordo com Marinho (2010), Amoros, Hébert e Demeny são os 

fundadores de sistemas de ginásticas que preconizavam atender as pessoas 

de forma global, visando o desenvolvimento dos aspectos físico, moral e 

intelectual. Cumpre ressaltar que a ênfase somente sobre os aspectos 

biológicos empobreceram seus sistemas e os resultados alcançados eram tidos 

como limitados.    
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Contudo, a Alemanha também teve a ginástica natural, as corridas, os 

saltos, as lutas com semelhança àquelas ocorridas na Grécia antiga, tendo 

Basedow (1723-1790) como seu idealizador, além dos trabalhos manuais, os 

jogos sociais e movimentos rítmicos baseados no conceito preconizado por 

Guths Muths (1759-1839), conforme informam Brochado e Brochado (2005). 

Já o estudioso Friedrich Jahn (1778-1852) utilizava aparatos para estas 

atividades, como barras de suspensão. Exercícios militares,, com fins 

pedagógicos, se integravam ao currículo escolar alemão, por Adolph Spiess 

(1810-1858), para uma melhor eficiência corporal. E é neste cenário que o 

método Pilates foi criado com a denominação de Contrologia, no século XX, na 

Alemanha, por influência dos métodos acima citados, tendo Joseph Hubertus 

Pilates como seu mentor (CAMARÃO, 2004). 

A Contrologia é conhecida como um método ginástico artesanal. É 

assim denominado por representar uma forma de arte, que contempla 

semelhanças com algumas artes marciais (boxe, greco-romana), com danças e 

ginásticas, que devem ser trabalhas com empenho e dedicação, em uma base 

diária. Para Ribamar et al. (2010, p.119), essa modalidade é:  

A completa coordenação de corpo, mente e espírito. Pela Contrologia 
você começa por adquirir intencionalmente um completo controle do 
seu próprio corpo e então, através de devida repetição dos seus 
exercícios, adquire gradual e progressivamente o ritmo e as 
coordenações naturais associados com todas as atividades 
subconscientes.  
 

Para o autor supramencionado, essa modalidade desenvolve o corpo 

de maneira uniforme, corrige posturas erradas, restaura a vitalidade física, 

revigora a mente e eleva o espírito. Um dos maiores resultados da Contrologia 

é fazer com que o domínio da sua mente alcance por completo o controle do 

seu corpo. Inicia com o controle mental sobre os músculos, sendo regida por 

princípios próprios e ideologia marcada pelo pensamento daquela época. Na 

visão atual, pensamos que na escola deve-se adotar uma postura dialética, 

crítica e reflexiva, sem dar ênfase somente à parte biológica,  

É certo que os exercícios ginásticos estão presentes nas escolas em 

quase todas as manifestações da Cultura Corporal. Mas, enquanto um 

conteúdo próprio da Cultura Corporal, parece ainda ter pouco espaço na 

escola, pois o esporte vem ocupando um espaço de primazia (COLETIVO DE 

AUTORES, 2012).  
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Ao se trabalhar com esse tema para além do, pelo e para o movimento, 

é importante articular com questões sociais e culturais do momento atual, tais 

como: questões de gênero e as ginásticas, a ginástica e a mídia, a inclusão 

social, os atletas negros e negras nesse cenário, as pessoas com deficiências, 

as possibilidades de fazer uso de materiais oficiais e alternativos etc. (RANGEL 

BETTI, 1995; VENÂNCIO; CARREIRO, 2005). 

Entendemos que os métodos ginásticos narram a trajetória e a História 

da introdução da Educação Física no Brasil. Conhece-los é compreender como 

a EF foi se fortalecendo enquanto uma área profissional, que possuiu as suas 

origens em meados do século XIX. Muitas vezes o termo ‘ginástica’ está 

associado à própria EF (BRASIL, 1998). 

Os métodos ginásticos se inseriram na escola pela primeira vez na 

Educação Física, no ano de 1851, por meio da Reforma Couto Ferraz, sendo 

destinada aos meninos. Foi em 1882 que Rui Barbosa ampliou para ambos os 

sexos estas práticas em uma perspectiva médico-higienista (GHIRALDELLI 

JUNIOR, 2003). 

Na década de 1930, no movimento nacionalista de Vargas, modelo 

militarista ascendeu, pois se pretendia formar cidadãos combativos, fortes e 

saudáveis para atuar nas guerras. Neste momento, o método calistênico se fez 

presente. Com o golpe de 1964, os militares assumem o poder por duas 

décadas onde o tecnicismo, o alto rendimento e a competição esportiva, 

associadas às ideias do poder autoritário e ao nacionalismo, são exacerbados, 

fato que ainda, de certa forma, tem reflexo nos dias atuais, por serem ainda, a 

aptidão física e a esportivização, elementos centrais nas práticas pedagógicas 

da Educação Física escolar – Efe (BRACHT, 1999; SOUZA et al., 2013). 

Segundo Ghiraldelli Junior (2003), com o fim da ditadura militar e a 

redemocratização política do Brasil, surgem novos movimentos que repensam 

a EFe, fazendo oposição à vertente tecnicista e tradicional de se educar. Deste 

movimento, nasceram teorias críticas que influenciam até hoje os docentes em 

Educação Física. Estes pensadores constroem a expressão Cultura Corporal 

do movimento. 

De acordo com o Coletivo de Autores (2012, p.39), a Cultura Corporal 

de movimento é uma expressão cunhada por vários autores (Carmen Lucia 

Soares, Celi Taffarel, Maria Varjal, Lino Castellani Filho, Michele Escobar e 
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Walter Bracht), que a interpretam como “resultados de conhecimentos 

socialmente produzidos e historicamente acumulados pela humanidade que 

necessitam ser retraçados e transmitidos para os alunos na escola”.  

Logo, a abordagem da Cultura Corporal de movimento vem representar 

uma proposta acerca da intervenção pedagógica do professor, que deve pautar 

seu estudo e atuação nessa área (COLETIVO DE AUTORES, 2012). Esses 

são os conteúdos historicamente apropriados para a EFe no Brasil.  

Contudo, é importante mencionar que esta expressão é fruto de um 

pensamento crítico e reflexivo instaurado no Brasil pós-ditadura, que procura 

inserir como conteúdo na EFe, um universo de culturas, que são manifestações 

ou fenômenos produzidos pela humanidade e que devem ser repassados para 

as crianças como forma de preservar os saberes populares e as práticas 

sociais expressas através da exteriorização da expressão corporal, a saber: 

jogos, danças, lutas, capoeira, esportes, malabares, atividades circenses, 

contorcionismos, mímica e métodos de ginásticas (COLETIVO DE AUTORES, 

2012). 

Nesta perspectiva, a escola é entendida como um lugar de fomento e 

transmissão de conhecimento produzido fora dela. É reconhecida por ser uma 

instituição que possui a capacidade de produzir, reproduzir e ressignificar a 

cultura escolar. Isto é, uma escola que possua autonomia para produzir a sua 

cultura, com seus próprios códigos e critérios, dentro de uma pedagogia 

construtiva, voltada para a formação de futuros atores socioculturais (VAGO, 

1996). 

A Cultura Corporal tem se inserindo no contexto da escola na 

perspectiva da Educação Física e tem o esporte ainda, como um conteúdo 

prioritário, fato que remonta ao período do pós-guerra influenciado pela cultura 

europeia. A escola por ser um aparelho ideológico do Estado, e reprodutora de 

seus conceitos, acabou por impor à EFe a tarefa de fornecer atletas/alunos 

habilidosos para o esporte de rendimento. Tornando a base da pirâmide 

esportiva. Essa subordinação da Educação Física dos códigos da instituição 

esportiva, e de tal forma que temos o esporte na escola e sim o esporte da 

escola (BRACHT, 1992, p.22). 

Nesse sentido é importante mencionar a necessidade de adoção dos 

métodos ginásticos enquanto uma modalidade cultural que deve ser 
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desenvolvida nas aulas de Educação Física escolar, para além dos esportes e 

do rendimento (COLETIVO DE AUTORES, 2012). 

Dentre as propostas de Ginásticas que podem emergir, há diversas 

classificações que agrupam modalidades de métodos de ginástica. 

Apresentamos a classificação de Venâncio e Carreiro (2005), a saber: ginástica 

escolar (competitiva e não competitiva); ginástica de academia (funcional, cross 

fit, aeróbica, localizada, Pilates, TRX, calistênica, yoga etc.); ginástica 

terapêutica (antiginástica, integral, Pilates, bioenergética etc.); ginástica 

demonstrativa (ginástica para todos/as, antiga geral e circense); ginástica 

laboral (profilática) e de competição (artística, rítmica, aeróbica, trampolim, 

acrobática etc.).  

Entendemos que as ginásticas artística, rítmica, para todos, circense, 

acrobática e o Pilates podem ser desenvolvidas na escola, sem a necessidade 

da competição, da performance ou do gesto técnico como fator de 

especialização do movimento para valor de arbitragem. Enquanto conteúdo da 

Cultura Corporal, a ginástica deve ser adotada na escola de forma lúdica, 

respeitando o conhecimento prévio de cada um e seus limites (GAIO, 2007). 

Especialmente quanto à ginástica artística (GA), essa pode ser um 

importante instrumento nas aulas de Educação Física para o aprimoramento e 

desenvolvimento motor, por ser um componente da Cultura Corporal que 

possibilita várias alternativas de movimentos, como: rolar, girar, saltar, mudar 

de posições e de apoios (LOPES, NUNOMURA, 2007).  

Além de propiciar uma gama de exercícios que promovem o 

desenvolvimento da propriocepção e do domínio cognitivo, a ginástica 

influencia a otimização do aparelho locomotor. O conteúdo da ginástica 

também deve valorizar a historicidade, a criatividade, a busca pelos 

conhecimentos prévios que os alunos já trazem consigo, que podem ser 

qualidades, valores e comportamentos que também são estimuladas pela GA 

(TSUKAMOTO; NUNOMURA, 2003; COLETIVO DE AUTORES, 2012). 

No que diz respeito à formação dos professores de EF, Nunomura 

(2003) afirma que é importante apresentar a GA aos alunos, pois a modalidade 

precisa ser desenvolvida nas escolas. Esses conhecimentos básicos sobre a 

GA, alguns dos profissionais em EF, desconhece as contribuições para o 
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desenvolvimento motor dos alunos através de sua aprendizagem (SCHIAVON; 

NISTA-PICOLLO, 2007).  

Para o Coletivo de Autores (2012), além de se conhecer esta prática, é 

essencial que essa seja vivenciada de forma lúdica, prazerosa, sem uma 

necessidade de busca de gestos técnicos perfeitos, pois o que se pretende é 

adquirir uma nova cultura. 

No que diz respeito à ginástica rítmica (GR) na escola, também deve 

ser abordada para além dos objetivos que se pautam na formação de talentos 

ou de atletas aptos a participarem de competições. Enquanto um conteúdo da 

Educação Física, a ginástica pode nos ajudar a pensar sobre o papel que deve 

desempenhar na escola, diferente dos aspectos esportivizantes que muitas 

vezes acaba por se tornar um caminho único, acrítico e sem reflexão 

(COLETIVO DE AUTORES, 2012). 

Cavalcanti (2007) reforça a ideia de não haver razão que justifique a GR 

não ser devidamente adotada nas aulas de Educação Física Escolar. A autora 

afirma que, o que normalmente é evidenciado nas escolas, é a GA na 

instituição de ensino sendo ministrada como atividade extracurricular e, na 

vertente competitiva. Esclarece ainda que, a GR na escola apenas pelo viés da 

competitividade, denota uma perda de oportunidade aos discentes, porque 

essa modalidade pode trazer discussões, reflexões e críticas que podem ser 

bem conduzidas pelos docentes, apresentar conteúdos, que percorrem 

inúmeras modalidades, isto é, o universo da dança, do esporte, do circo e da 

própria ginástica, permitindo uma infinidade de possibilidades de aplicação, 

como a construção coletiva do saber. 

Essa construção coletiva entre os alunos e o professor, cria a 
possibilidade de se trabalhar nas aulas de Educação Física, valores 
relacionados à cooperação, socialização, respeito mútuo, dentre 
outras temáticas que podem ser exploradas no processo ensino-
aprendizagem porque a expectativa da Educação Física Escolar, que 
tem como objeto a reflexão sobre a cultura corporal, contribui para a 
afirmação dos interesses das camadas populares, na medida em que 
desenvolve uma reflexão pedagógica sobre valores como 
solidariedade, substituindo o individualismo, cooperação confrontando 
a disputa, distribuição em confronto com apropriação, sobretudo 
enfatizando a liberdade de expressão dos movimentos, a 
emancipação, negando a dominação e submissão do homem pelo 
homem (COLETIVO DE AUTORES, 2012, p. 40).  
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O que se objetiva é a sua inserção como conteúdo a ser ministrado nas 

aulas de Educação Física, com intuito de contribuir para formação humana do 

aluno, tornando-o, mais crítico e autônomo (COLETIVO DE AUTORES, 2012). 

 A aula de Educação Física escolar, quando aborda a temática da GR 

com uma prática conjunta para meninos e meninas, pode propiciar a discussão 

acerca dos papeis sexuais socioculturalmente impostos aos sexos, pela 

sociedade patriarcal, onde aos meninos são destinadas, a priori, certas práticas 

e para as meninas outras, tais como aos primeiros, o futebol, as lutas, a 

capoeira; e para as meninas, o balé, as danças e a GR. Sendo assim, a GR é 

uma oportunidade preciosa para se tratar de questões sobre os Estudos de 

Gênero. A GR, por ser uma modalidade essencialmente feminina, enquanto 

esporte, como conteúdo de ensino escolar não, podendo servir ao docente 

para fomentar discussões acerca dessa temática (OLIVEIRA; PORPINO, 

2010). 

É importante conduzir o aluno à percepção e à reflexão de que as 
práticas esportivas como a GR – essencialmente feminina por 
determinação social e pelas regras da modalidade – podem vir a ser 
realizadas tanto por homens quanto por mulheres, sem se 
estabelecer uma relação direta entre os praticantes e suas formas e 
opções de ser e de viver a sua sexualidade (OLIVEIRA; PORPINO, 
2010). 

 

Para Santos (2009), a Ginástica Para Todos (GPT), antiga ginástica 

geral, é considerada a mais democrática, pois oferece uma extensa escala de 

atividades que são, verdadeiramente, para todas as idades, habilidades, 

gêneros e culturas. É um campo bastante amplo da ginástica, valendo-se de 

vários tipos de manifestações, tais como danças, expressões folclóricas e 

jogos, apresentados através de atividades livres e criativas, sempre 

fundamentadas em atividades ginásticas.  

Seu objetivo é promover o lazer saudável, proporcionando bem estar 

físico, psíquico e social aos praticantes, favorecendo o desempenho coletivo, 

respeitando as individualidades, em busca da auto superação pessoal, sem 

qualquer tipo de limitação para a sua prática, seja quanto às possibilidades de 

execução gênero, idade, utilização de elementos materiais, musicais e 

coreográficos, havendo a preocupação de apresentar, neste contexto, aspectos 

da cultura nacional, sem fins competitivos (IDEM). 
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Para Santos (2009) e Pereira e Silva (2010), a GPT deve ser adotada 

na escola enquanto uma modalidade da Cultura Corporal do movimento, que 

trabalha com danças clássicas, contemporâneas, regionais, acrobacias, 

capoeira, com várias faixas etárias, com os saberes trazidos pelos discentes, 

com coreografias montadas coletivamente, com apresentações em um evento  

escolar, com envolvimento de todos e todas, permitindo aflorar a criatividade, a 

noção de pertencimento e de identidade com a proposta pedagógica da escola, 

por exemplo.  

As atividades circenses podem ser desenvolvidas apresentando seus 

aspectos históricos, tematizando questões tais como: sua marginalização em 

determinados momentos históricos, as etnias dos ciganos que sofreram com o 

preconceitos, estigmas e estereótipos, logo, a sua aproximação com as classes 

oprimidas. Atualmente, a ginástica ganhou espaço  midiático, em razão do 

processo de massificação destas manifestações; assim sendo, podemos dizer 

com base em Bauman (2012), que no cenário da modernidade tardia, a mídia e 

a estética do espetáculo, dentre outras temáticas importantes para a formação 

dos alunos, oferecem novas reinvenções das práticas sociais e, atualmente, os 

alunos desejam práticas alternativas ou pouco visitadas pelos docentes nas 

aulas de Efe, ou seja, desejam vivenciar atividades ao ar livre, parkour, e as 

atividades que sejam diferentes dos esportes coletivos unicamente, como as 

ginásticas acrobáticas, circenses e, também, novas possibilidades de se 

conhecer o corpo de forma integral como a Contrologia. 

O aluno, diante das inúmeras experiências motoras presentes nas 
atividades circenses, deve sentir-se estimulado a vivenciar e 
reconstruir tais práticas, exercitando, assim, sua capacidade criativa.  
As práticas circenses, especificamente no contexto do ensino formal, 
não devem se limitar ao âmbito da diversão ou configurar-se como 
um meio de extravasamento das energias acumuladas pelos alunos, 
nem tão pouco se relacionar à busca do rendimento físico. Mas, 
serem abordadas como um conhecimento acumulado ao longo da 
história que mediante um trato pedagógico pode contribuir na 
formação de um aluno crítico capaz de agir no seu meio social 
enquanto sujeito historicamente situado no tempo e no espaço 
(COLETIVO DE AUTORES, 2012, p. 63). 

 

Por fim, a Contrologia surge como mais uma possibilidade pedagógica 

a ser desenvolvida pelos docentes em prol da formação holística dos discentes. 

A escola deve fomentar novas práticas e saberes de ensino e aprendizado, 

propiciando aos alunos novas descobertas e vivências que o façam refletir 
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acerca do seu cotidiano e as formas de transformá-lo em prol de todos 

(MACIEL; SOUZA, 2010).  

 A formação dos futuros docentes pode servir como um indício sobre 

como esses profissionais irão desempenhar suas funções na escola, se sua 

atuação será de forma tradicionalista, tecnicista, meramente reprodutora de 

gestos mecanizados ou se pautará em uma atuação voltada à reflexão, à 

criticidade e se valerá de outras modalidades para tentar valorizar, resgatar e 

transmitir, valores, atitudes e comportamentos que traduzam uma pedagogia 

mais crítica e construtiva como afirma Luckesi (2005). 

Para tanto, é crucial a leitura da atual ementa da UFF, especialmente 

com incidência na disciplina de Acrobacias e Malabarismos que poderá 

informar ou dar pistas de como esses futuros professores atuarão. 

  

2. CURRÍCULO DE ACROBACIAS & MALARISMO DA UFF 

 Apresentamos a atual ementa, proposta por uma docente no período 

entre  2013.2 a 2016.1, para que possamos logo a frente discutir os resultados 

encontrados a partir das falas de nossos entrevistados.  

Essa nos informa: História dos métodos ginásticos europeus e a história da 

ginástica no Brasil; métodos ginásticos e a cultura corporal do movimento; 

introdução à prática na escola; exercícios básicos; ginásticas ‘na’ ou ‘da’ escola 

– visitando o texto de Vago (1996); ginástica artística e rítmica da escola – 

exercícios básicos, exercícios lúdicos, composição de aparelhos adaptados, 

montagem de coreográfica básica, GR como uma área de reserva feminina – 

discussão sobre os Estudos de Gênero; ginástica para tod@s – um método 

democrático e inclusivo, elaboração de coreografias e de festivais; atividades 

circenses; jogos malabarísticos; jogos funambulescos; jogos clownescos; jogos 

circenses diversos – das acrobacias e confecção de matérias; a importância 

d@ educad@r no processo de ensino e aprendizagem as relações do circo 

com a escola e os saberes circenses na dinâmica escolar atual. As abordagens 

e as concepções pedagógicas e os estilos de ensino articuladas com as 

ginásticas e as atividades circenses. 

Os objetivos são: 

- Conhecer os conceitos de ginásticas, atividades circenses, jogos específicos 

e ludicidades;  
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- Refletir criticamente sobre os métodos ginásticos e atividades circenses como 

elementos da cultura corporal do movimento; 

- Identificar aspectos conceituais dos métodos ginásticos; 

- Sensibilizar-se para a necessidade da transformação didático-pedagógica das 

ginásticas e atividades circenses para seu ensino na EFe; 

- Vivenciar os fundamentos básicos destas práticas corporais e culturais em 

uma perspectiva didaticamente transformada, aplicando os métodos de 

criatividade em Educação Física na construção de atividades; 

- Ser capaz de organizar uma aula e ministrá-la no formato de microensino, 

aplicando os conhecimentos adquiridos na disciplina. 

Essa ementa nos permite propor algumas atividades ou sugerir por faixa 

etária, com intuito de oferecer minimamente as possibilidades do uso dos 

métodos ginásticos na escola, bem como, a Contrologia. Pois, Pilates dizia 

“primeiro eduque a criança”, seu maior sonho era ver seu método disseminado 

nas escolas, pois, dessa forma garantiria  uma formação física adequada na 

infância que se estenderia por toda a vida.  

Sequência de exercícios que podemos adotar nas aulas, observando a 

faixa etária, a individualidade de cada aluno, os aspectos históricos e as 

possíveis discussões que podem aparecer durante a prática. 

Pilate ou Contrologia no solo, algumas sugestões: 

Após a apresentação e problematização do conteúdo, iniciamos por exemplo:  

 Fase de aquecimento:  

Imitação de animais, saltos, rolamentos, o gatinho (cat), a graça (Swan), 

circulando as pernas, estrelas, pirâmides etc. 

 Fase principal: 

Abdominais adaptados, velas, pontes, rolinhos (rolling like a ball),exercícios 

para fortalecimento dos músculos paravertebrais, do corpo em geral, exercícios 

de flexibilidade, agachamentos, flexões, e momentos isométricos individuais e 

coletivos. 

 Volta à calma: exercícios para alongar em duplas, exercícios 

respiratórios e conversa final. 
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Nesse momento, passamos a descrever o grupo de informantes, que foi 

composto por seis (6) mulheres e quatro (4) homens, que já cursaram a 

disciplina “Acrobacias e Malabarismos”. A partir da observação de seus relatos, 

buscou interpretar alguns fragmentos que podem trazer elementos para 

responder ao nosso problema de estudo. 

 Com base nos critérios de Bardin (2008), realizamos as entrevistas 

semiestruturadas, as transcrições destas e, em seguida uma leitura flutuante. 

Conforme sugere a autora, foi feito o processo para criar as categorias em três 

etapas, a saber: 1. Pré-análise; 2. Exploração do material; 3. Tratamento dos 

resultados e interpretação.  

Logo após, realizamos a analise vertical e horizontal das entrevistas. 

Através da análise vertical, verificamos as respostas de cada pergunta, fazendo 

a anotação em um quadro sinótico para identificar as uniformidades e as 

singularidades no discurso dos informantes. Após a leitura flutuante, os dados 

foram codificados em unidades de registro, e por fim, fizemos a categorização. 

Sendo assim, nesse momento, passamos a apresentar as categorias que 

emergiram os discursos dos discentes, a saber:  

 

1. O Pilates como um desafio;  

2. A (in)capacidade para ministrar o conteúdo ginásticas; 

3. A ginástica como uma disciplina própria.  

 

1. O PILATES COMO UM DESAFIO 

 
“Para trabalhar o Pilates da escola, eu contextualizaria na história ... talvez usar 
os movimentos de isometria, atividades de equilíbrio e de imitação dos animais, 

tal como faz para os adultos, mas de forma adaptada”. (Aluno 7). 
 

Para Ribamar et al. (2010), o Pilates, ou melhor, a Contrologia é um 

método ginástico criado para as crianças, pois sabemos que é na infância em 

que construímos os hábitos, bons e ruins, e este método tem por objetivo 

desenvolver a capacidade de concentração, a criatividade e a criticidade de 

seus alunos, pois no início do século XX, J. Pilates já era contra a ideia de uma 
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pedagogia que reproduz de forma mecânica seus movimentos, sem ter uma 

intencionalidade para guiá-los. Portanto, na fala acima, podemos entender que 

a adaptação se faz necessária, pois cada corpo é um, remetendo a ideia da 

corporeidade. 

Quando se fala em corpo, é importante ter consciência de que “corpo” 

falamos. O corpo crítico, reflexivo e emancipado é corpo sujeito, e corpo 

reprodutor, acrítico e mecânico é corpo objeto. O que se pretende é que 

nossos alunos sejam corpo sujeito no mundo (LIMA et al., 2007, p.1).  

A corporeidade, enfim, é relativo a tudo que preenche espaço e se 
movimenta, e que ao mesmo tempo, situa o homem como um ser no 
mundo. É uma totalidade integrada cujas ações existem sempre em 
função do conjunto. Esta visão provoca um movimento de reação 
contra a ideia do corpo objeto, da cultura narcisista que alimenta o 
individualismo. Educar para a corporeidade significa educar as 
pessoas para que deixem emergir o corpo sujeito, o corpo vivido 
fundamentado na auto-aceitação e no auto-conhecimento, cuja 
sustentação encontra-se na solidariedade coletiva. As escolas, os 
professores, de modo geral, e não somente os que ministram aulas 
de Educação Física podem ser importantes aliados nessa luta de 
conscientização. 

 

A Cultura Corporal do movimento, especialmente quando fala da 

ginástica, no Coletivo de Autores (2012), informa que as manifestações 

gímnicas são encontradas no atletismo, nas lutas e nas próprias modalidades 

de ginásticas. Os jogos têm sido considerados uma parte importante, pois 

podemos trabalhar as qualidades físicas, como força, agilidade e flexibilidade, 

bem como estruturas psicomotoras de base, como coordenação, lateralidade, 

ritmo, dentre outros. A sua presença, no espaço escolar, deve ser adotada por 

ser legítima, no sentido que a ginástica promove ações importantes no que diz 

respeito às relações sociais e sua compreensão que emanam durante a 

prática. A ginástica, especialmente a Contrologia, pode propiciar debates e 

vivências que envolvam exercícios com os companheiros, aplicando a teoria da 

coeducação para problematizando as questões de gênero que possam 

emergir; abordando as questões históricas que devem sempre nortear as aulas 

dos docentes, tal como preconiza o informante 9.  

“Depois que vivenciamos essa disciplina, ficou mais claro que ao 
ministrar para as nossas crianças e adolescentes na escola, tematizar 

questões de ser a ginástica uma prática que deve ser praticada por todos e 
ainda que a Contrologia é um conteúdo que pode e deve ser adaptado e 

utilizado nas aulas. Tem muitas atividades que desenvolvem a prática mista e 
inclusiva”. 
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De acordo com a fala de nosso entrevistado, parece que na escola o uso 

desse método seria adotado de forma adaptada, certamente no solo, com uso 

de almofadas, sua prática se viabiliza de maneira perfeita. A Contrologia pode 

ser praticada por todos, desde que o professor saiba adequar os exercícios 

para atender as especificidades de cada indivíduo, as aulas com caráter lúdico 

podem ser inspiradas nos movimentos dos animais, os exercícios como o cat 

(gato), o monkey (macaco), a garça (swain) e os exercícios no solo, tais como: 

'rolando como uma bola', 'quadrúpede', 'serrote' e 'sereia', podem ser usados 

para atrair a atenção do público jovem na escola (ATHAYDE, 2008; MACIEL; 

SOUZA, 2014). 

 
“Não me sinto seguro em ministrar esse conhecimento porque tenho medo de 

lesionar as crianças e não lembro dos movimentos propostos para essa prática. 
A ginástica em geral me causa desconforto para ensinar” (Aluna 5). 

 
 

De acordo com o Coletivo de Autores (2012), existem muitas razões são 

adotadas pelos docentes para justificar a ausência da adoção dessa 

modalidade como conteúdo de suas aulas. Dentre as principais queixas, 

podemos apresentar as seguintes: ausência de instalações adequadas, de 

equipamentos e aparelhos, materiais minimamente necessários e a 

incapacidade do docente.  

Muitos professores aplicam atividades referentes à ginástica no 
sentido de aquecimento/alongamento da musculatura no início e no 
fim da aula. As explicações por não trabalharem a modalidade 
ginástica além da dificuldade em ensinar os movimentos ginásticos, 
são decorrentes da ausência de conhecimento sobre o que é 
ginástica (...). Outra explicação consiste na falta de interesse dos 
mesmos em aprofundar nesse conteúdo por acharem mais fácil 
ensinarem modalidades esportivas (PEREIRA, SILVA, 2010. p. 7). 

 

Podemos afirmar que o pensamento da impossibilidade da atuação 

digna do docente, nesses conteúdos menos visitados, é fruto realmente do 

cenário atual que é encontrado pelos docentes nas escolas públicas, onde 

muitas vezes a ausência é comum, e a adaptação se faz necessária para se 

poder ministrar aulas. Contudo, apesar de todas as dificuldades e desafios 

encontrados, é preciso acreditar no poder da transformação, da mudança e da 

força do coletivo, na qual, além dos professores de EF, a comunidade escolar e 
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a sociedade, de uma maneira geral, devem atuar em sinergismo para a 

mudança desse quadro de sucateamento das instituições públicas. 

 

 

 

2. A (IN)CAPACIDADE PARA MINISTRAR O CONTEÚDO GINÁSTICAS 

De acordo com as respostas apresentadas pelos entrevistados, 

podemos inferir que dos 10 entrevistados 6 se julgaram aptos para ministrar 

esse conteúdo de ginásticas e 4 se julgaram inaptos. Aqueles que se 

consideraram incapazes em ministrar especificamente o conteúdo de Pilates na 

escola, produziram as seguintes falas:  

 

“Não me considero apto a ministrar o conteúdo de ginásticas, acho que não 
conseguiria passar a maioria dos movimentos.” (Aluna 1). 

 
“Me considero falha ainda a tentar ministrar sozinha uma unidade inteira de 

ginástica.” (Aluno 2). 
 

 

Os discentes, em sua maioria, disseram que se sentem aptos para 

ministrar a ginástica enquanto um conteúdo em suas aulas nas escolas. 

Contudo, em suas falas foi possível identificar alguns fatores que podem ser 

impeditivos, tais como: a necessidade de sistematizar e montar o plano de aula 

com maior parcimônia, a falta de um maior aprofundamento sobre o assunto 

aqui no IEF, pois acreditam que o tempo é muito pouco para um conteúdo tão 

denso. Como sugestão, apontam a necessidade do conteúdo de ginástica vir 

como uma disciplina além da Acrobacia e Malabarismo, que está ficando 

somente para as atividades rítmicas, funambulescas, clownescas e 

malabarísticas, ou seja, o circo “da” escola, fazendo uma apologia ao texto do 

prof. Tarcísio Vago. 

É importante mencionar que estas dificuldades apresentadas pelos 

discentes também são apontadas nas falas de: Souza e Devide (2009), quando 

abordam a temática da inserção da capoeira como um conteúdo nas aulas de 

EF na escola e seus desafios. A mesma dificuldade pode ser apresentada para 

a inserção da dança, das lutas ou de qualquer outra prática que foge ao 
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conteúdo do esporte e em especial do futebol, basquetebol, handebol e do 

voleibol (COLETIVO DE AUTORES, 2012). 

Portanto, identificamos que é necessário que nos estágios os planos de 

ensino sejam trabalhados, organizados e desenvolvidos em cima de conteúdos 

além dos esportivizantes e, ainda pautados em uma pedagogia construtiva, 

conforme Luckesi (2005) ensina, pois além do conteúdo propriamente dito, é 

necessário que os discentes possam se emancipar, transcender e se tornar um 

ator social e cultural em seu cotidiano. 

 

“A minha vivência com a ginástica é muito pouca, então não me arriscaria de 
repente em ministrar aulas de um conteúdo que não tenho segurança nele.” 

(Aluna 5). 
 

A fala deste discente foi de alguém que nunca havia vivenciado ou 

experimentado as ginásticas, as acrobacias e as atividades circenses antes da 

disciplina que foi oferecida pelo IEF. Podemos notar que ele percebe a 

importância do professor autônomo que busca novos saberes e práticas em 

seu cotidiano e que os desafios são importantes, tanto para aquisição de novos 

conhecimentos para os discentes, quanto para eles mesmos. Esse fragmento 

discursivo remete à ideia de Paulo Freire que diz que a docência é um ato de 

humildade e amor (FREIRE, 2008). 

 
“Eu acredito que sim, não teria nenhum problema, pois teria apenas que 

estudar pelo grupo que foi criado no Facebook, que tem muito informação 
disponibilizada, e também vivenciamos muitas atividades para diversas faixas 

etárias e abordagens” (Aluno 7). 
 

Outra questão que nos chamou a atenção em seu discurso foi a 

presença de um grupo de estudo da turma dele nas redes sociais da internet, 

especialmente, no Facebook. De acordo com Bauman (2012), a dinâmica das 

manifestações culturais e sociais são rápidas e efêmeras, vive-se em um 

mundo globalizado, onde as redes sociais, a internet, transpõem barreiras que 

impeçam as notícias, as novidades e o surgimento de novas manifestações. É 

a era da modernidade tardia.  
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“Me considero apta, pois já dou aula de ginástica para criança há muito tempo. 
Fui atleta e sou técnica de GR”.  “A educação física me fez enxergar uma nova 

forma de lecionar”. (Aluno 10). 
 

Esse fragmento discursivo é singular, mesmo nas falas dos 

entrevistados que afirmam poder se valer dos elementos gímnicos em suas 

aulas. Trata-se de uma discente que foi atleta da modalidade de GR e, 

atualmente, além de ser docente em uma escolinha de preparação de atletas é 

técnica da seleção niteroiense de GR. Apesar de seu enfoque em GR na 

escolinha ser voltado para “performance”, ela desenvolve um trabalho em um 

projeto social onde por vezes atua como ‘ olheira’, ou seja, capta novas futuras 

atletas, mas também desenvolve uma prática que visa a formação de futuras 

cidadãs críticas e emancipadas. 

Ela atribui essa mudança em seu comportamento docente, e entende 

ser essa um salto de qualidade, em razão da introjeção de valores após sua 

experiência no IEF da UFF, pois conforme é apresentado em seu projeto 

politico pedagógico, esse se vale da proposta de uma Pedagogia Construtiva, 

que segundo Luckesi (2005) é aquela pautada nas teorias e abordagens 

críticas da Educação e Educação Física. 

Na perspectiva Crítico-Superadora busca-se também sistematizar a 
aula de forma a proporcionar uma ampliação dos referenciais do 
pensamento, mediante uma apresentação do conteúdo, privilegiando 
a noção de totalidade na apreensão do conhecimento. Nesta 
abordagem é considerado, também, como já foi dito antes, o 
conhecimento prévio do aluno trazido do meio social em que vive 
(COLETIVO DE AUTORES, 2012, p. 40). 

 

 

3. A GINÁSTICA COMO UMA DISCIPLINA  

 

“Não tinha ideia que o Pilates era uma modalidade de ginástica! Pensava que 
ginástica estava ligada a GR, GA, localizada ou circense! (Aluna 2). 

 

 Na fala dos entrevistados, em geral, e em especial neste fragmento 

acima registrado, percebemos que todos expressaram a necessidade de se ter 

pelo menos duas disciplinas abordando o conteúdo experimentado nas aulas 

de Acrobacias e Malabarismos, pois ficou claro, a partir das considerações dos 

entrevistados, que o conteúdo é muito denso para ser visto em apenas quatro 

meses.  
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A proposta da ementa apresentada na revisão de literatura que está em 

vigência no momento desta pesquisa veio para inserir os conteúdos ginásticos, 

pois, as atividades circenses, os jogos lúdicos (específicos de malabares e 

acrobáticos), já faziam parte da antiga ementa. Ambas têm como objetivo 

primário, que os discentes refletissem criticamente sobre os métodos ginásticos 

e atividades circenses como elemento da cultura corporal do movimento.  

A ginástica da escola é justamente aquela que articula os saberes dos 

discentes, com os dos docentes, articulando com a história, a realidade social, 

a possibilidade de mudança pelos discentes enquanto atores sociais e a 

introjeção da cultura da ginástica (COLETIVO DE AUTORES, 2012). 

Para Paulo Freire (2008) ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. 

Esta citação permite se pensar que nem todos os conteúdos podem ser 

experimentados, vivenciados, estudados dentro da Universidade. É fato que o 

enfrentamento de novos saberes será apresentado pelo cotidiano das escolas 

e suas regionalidades específicas, e nem por isso não vamos utilizá-los. A 

docência é uma prática diária de enfrentamentos, de lutas e de busca dos 

saberes necessários ao seu atuar e, ter a consciência do inacabado é um ato 

de humildade e de constante busca pelo saber.  

Entendemos, conforme Kunz (2002), que o conteúdo ginástica contribui 

para que o discente ao conhecer a prática, possa discutir, de forma crítica, as 

suas possíveis implicações fisiológicas, históricas e culturais, para que possa 

agir autonomamente em relação às suas vivências corporais. Em especial aos 

discentes em formação para a docência, é importante que o ensino da 

ginástica permita o entendimento de se trabalhar a liberdade de agir e 

descobrir formas de movimento individualmente significativas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa constitui-se na síntese provisória que oferecemos à 

academia especialmente aos docentes e discentes que compõem o quadro do 

Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. 

Este estudo possui uma peculiaridade, abordar a Contrologia enquanto 

um método ginástico a ser trabalhado como um conteúdo ginástico na escola. 

Valemo-nos da Análise do Conteúdo, a fim de construir as três 

categorias que nortearam as nossas discussões sobre a temática, a saber: o 

Pilates como um desafio, a (in)capacidade para ministrar o conteúdo de 

ginástica e a ginástica como uma disciplina própria e grade diferenciada.  

Foi possível verificar que os informantes, enquanto discentes em 

formação, foram unânimes ao dizer que a Contrologia ou Pilates, foi um 

conteúdo considerado diferenciado, porque não imaginavam a sua adoção 

enquanto ginástica na escola. Percebemos que muitos, provavelmente, vão 

adotar em suas práticas escolares e outros apenas o conheceram, mas não 

vão utilizá-lo, como não utilizaria qualquer elemento da Cultura Corporal que 

fugissem ao esporte.  

Para a maioria, as ginásticas devem ser visitadas em uma disciplina 

própria, diferente de Acrobacias e Malabarismos, pois seu conteúdo é profundo 

e traduz a história da própria EF no Brasil, muitas vezes sendo um conteúdo 

subjugado.  

Por fim, acreditamos que os discentes em formação devem reportar 

suas queixas e críticas ao diretório acadêmico do IEF/UFF, para que suas 

vozes sejam representadas quando da avaliação da próxima grade deste.  

Sugerimos novos estudos acerca do tema, que destaquem as diferenças 

entre as ginásticas desenvolvidas na escola, com ênfase no lúdico; e as 

ginásticas adotadas em escolinhas, que dão ênfase à esportivização, para uma 

discussão sobre as diferenças entre o lúdico e o alto rendimento e seus efeitos 

na vida dos discentes.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do Trabalho de conclusão de curso: A Ginástica escolar e sua 

aplicabilidade pelos discentes. 

 

Responsável pelo estudo: Débora Santos Clarkson 

 

Eu _______________________________________________________, 

declaro ter conhecimento do que se segue:  

1) Fui informado/a de forma clara e objetiva, que a pesquisa intitulada “A 

Ginástica escolar e sua aplicabilidade pelos discentes” irá verificar se os discentes 

conhecem e/ou se sentem aptos para ministrar ou sistematizar aulas com esse 

conteúdo. 

2) Sei que nesta pesquisa serão realizadas entrevistas individuais às quais o 

sujeito da pesquisa será submetido/a.  

3) Estou ciente que não é obrigatória a minha participação, caso me sinta 

constrangido/a antes e durante  a realização da mesma e posso me recusar a 

continuar participando ou participar desta, sem o risco de prejuízos  de qualquer 

natureza.  

4) Sei que o material utilizado para  coleta de dados será armazenado por 5 

anos e será rasgado e descartado ao término deste prazo.  

5) Sei que o pesquisador manterá em caráter confidencial todas as respostas 

que comprometam a minha privacidade e identidade. 

6) Receberei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa 

afetar a minha vontade em continuar dela participando.  

7) Estas informações poderão ser obtidas através de Débora Santos Clarkson, 

tels.: (21) 999987319 ou pelo e-mail: deboraclarkson@id.uff.br.  

Foi me esclarecido que o resultado da pesquisa somente será divulgado com o 

objetivo científico, mantendo-se a minha identidade em sigilo. 

 

Declaro, ainda que recebi cópia do presente termo de consentimento. 
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Niterói,______de________________de 2016. 

 

Pesquisador 

 

(Nome e CPF) 

 

 

Sujeito da Pesquisa/Representante Legal: 

 

(Nome e CPF) 
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APÊNDICE B – Entrevista 

 

A GINÁSTICA ESCOLAR NA UFF: Sua Aplicabilidade pelos Discentes. 

 

Objetivo: 

Verificar se os alunos que cursam a graduação de Licenciatura no Instituto de 

Educação Física da UFF conhecem dentro do conteúdo Ginástica, o Método 

Pilates ou alguns movimentos. 

 

Período: __________ 

1. Você se considera apto a ministrar o conteúdo das Ginásticas na 

escola? 

 

2. Você conhecia essa prática corporal por alguma denominação?  

 

3. Após ver o vídeo e com a sua vivência na disciplina de Acrobacia e 

Malabarismos, você se sente apto para ensinar Ginásticas na escola? 

 

4. Você se considera apto a sistematizar e ministrar o Pilates como um 

conteúdo da EF escolar? 

 

5. Gostaria de acrescentar alguma fala a respeito da disciplina Acrobacia e 

Malabarismos e a sua aplicabilidade na escola? 

 


