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RESUMO 

 
Este trabalho teve como objetivo discutir como pode ocorrer à abordagem do 
conteúdo Ginástica na Educação Infantil nas aulas de Educação Física, 
buscando levantar as dificuldades e possibilidades encontradas no 
desenvolvimento dessas aulas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
exploratória. Nessa investigação a coleta dos dados foi feita por meio de 
observações e, especificamente, o pesquisador atuando como participante 
observador, que consiste em após participar das ações registrá-las em diário 
de campo (NEGRINE, 2010). O investigador sistematizou, ministrou e avaliou 
sete encontros em aulas de ginástica, para o grupo cinco, de uma escola 
infantil, do município de Vitória/ES. A discussão dos dados foi realizada a partir 
dos referenciais da cultura corporal (COLETIVO DE AUTORES, 1992) e de 
obras relacionadas ao ensino-aprendizado da Ginástica na Educação Infantil. 
Durante as intervenções e nas reflexões acerca das aulas foram constatadas 
como dificuldades para o processo de ensino-aprendizado desse conteúdo: a 
falta de oportunidade em conciliar os objetivos da pesquisa com o 
planejamento da professora especialista da turma estudada, a precariedade de 
espaço físico e material e a inexperiência do pesquisador em desenvolver esse 
conteúdo para o ciclo de ensino escolhido. Por outro lado, foi notado o 
desenvolvimento motor, cognitivo e emocional das crianças no decorrer das 
intervenções apreendendo o que lhes era ensinado, bem como, o 
amadurecimento do pesquisador como docente de Educação Física. 
 
 
Palavras-chaves: Ginástica. Ensino-aprendizado da ginástica. Educação 
Física na Educação Infantil. Cultura corporal de movimento. 
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1  APRESENTAÇÃO 

 

No primeiro período do curso de Licenciatura em Educação Física, participei da 

Oficina de Ginástica1, sendo dividida em: “Ginástica Geral e Ginástica 

Acrobática”. Foi uma experiência diferente, sendo que na minha formação 

escolar não tive contato com esses conteúdos. Na oficina foram ensinados 

vários movimentos Ginásticos como: rolamentos, saltos, ponte e vela dentre 

outros. Por participar das aulas, durante a oficina imaginei a possibilidade de 

essa experiência ser trabalhada nas escolas, pois é observado que a maioria 

dos professores não trabalham o conteúdo da ginástica nas escolas, e poucos 

são os que ensinam. Segundo COLETIVO DE AUTORES, (1992), o caráter 

esportivizado da Ginástica é uma característica marcante pois, no decorrer dos 

anos, a formação profissional em Educação Física enfatizou a competição no 

esporte, e conseqüentemente, grande parte dos professores, no contexto da 

prática pedagógica escolar, ora apresentam a ginástica baseada no modelo 

esportista ou optam pela sua ausência, perante a alegação de falta de 

equipamentos e/ou instalações adequadas, confundindo assim, as 

modalidades gímnicas competitivas (artística/olímpica, rítmica, geral, dentre 

outras) com a ginástica em si, gerando desta forma, a elitização de tal prática. 

Afirmo isso também pelo conhecimento empírico que vim adquirindo ao 

participar dos estágios de docência na graduação na área da Educação Física. 

Após algum tempo, deparei- me no quarto período do curso, com a 

disciplina “Conhecimento e Metodologia do Ensino da Ginástica”, a qual veio 

trazer uma visão diferenciada da oficina de Ginástica, nessa ocasião estudei a 

teoria e a prática da Ginástica. Esta disciplina abordou a Ginástica Geral, a 

Ginástica Acrobática, a Ginástica Rítmica, a Ginástica Artística, sendo essa 

última conhecida pelos talentos que se encontram no cenário nacional 

midiático. A minha falta de vivência escolar e pessoal dessas manifestações da 

cultura corporal (COLETIVO DE AUTORES, 1992), foram os fatores que me 

fizeram refletir sobre o “por que” os professores que atuam nas escolas não 

ensinam tal conteúdo. E quando os ensinam, optam na maioria das vezes em 

dar preferência apenas a abordá-lo de maneira superficial. 
                                                           
1 Utilizarei a palavra Ginástica com iniciais maiúsculas para tratar dos conhecimentos da 

cultura corporal estudado pela Educação Física. 
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O estudo de Schiavon; Nista-Picollo (2006, p. 35) relacionado a não 

abordagem do conteúdo ginástica na escola aponta que “[...] a falta de 

materiais específicos, a deficiência de espaço adequado a essas práticas, e 

falhas na formação profissional” são os principais problemas encontrados 

quando se busca investigar a ausência dessa manifestação cultural nas aulas 

de educação física. 

Assim, o objetivo desse trabalho, foi discutir como pode ocorrer a 

abordagem do conteúdo Ginástica na Educação Infantil nas aulas de Educação 

Física, buscando levantar as dificuldades e possibilidades encontradas no 

desenvolvimento dessas aulas. 

 Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, com caráter exploratório. 

O método utilizado na investigação do tipo qualitativo implica numa abordagem 

individualizada, no ponto de vista referente à preparação e uso dos dados 

coletados. Seu principal enfoque é que se utilizam os elementos adquiridos, 

sendo que esse fato a diferencia da pesquisa quantitativa, que se agrega aos 

dados numéricos, quantificados matematicamente (NEGRINE, 2010). 

 Nessa investigação a coleta dos dados foi feita por meio de 

observações, especificamente, como participante observador, que consiste em 

após participar das ações registrá-las em diário de campo (NEGRINE, 2010). A 

observação é um instrumento de grande valor na pesquisa qualitativa, pois ela 

pode ser usada sobre diferentes perspectivas. 

 Essas observações foram realizadas durante as sete intervenções, 

período em que foram desenvolvidas as atividades de ginástica, para o Grupo 

cinco, de uma escola de Educação Infantil, do município de Vitória/ES. 

  No que se refere ao levantamento bibliográfico ele foi realizado na 

Biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), na 

Biblioteca Setorial do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), e em 

sites de pesquisa como o www.ginasticas.com.br e o 

www.scholar.google.com.br, usando como palavras-chaves: ginástica na 

educação infantil, ensino-aprendizado da ginástica na perspectiva crítico-

superadora, educação física na educação infantil. 

 Esses materiais foram selecionados a fim de realizar uma analise dos 

trabalhos publicados sobre Ginástica Geral na Educação Infantil, nas aulas de 

http://www.ginasticas.com.br/
http://www.scholar.google.com.br/
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Educação Física. Na leitura dos textos, tentou-se encontrar algum que fizesse 

menção a metodologia crítico-superadora, que serviu de base para a 

construção do trabalho de conclusão de curso, qual também é alicerçada pelo 

livro Coletivo de Autores. 

A escolha desses periódicos deveu-se à acessibilidade dos dados e ao 

seu impacto na área da Educação Física que é bastante significativo. Pois os 

agentes ajustaram suas intermediações com a finalidade de gerar novas ações 

pedagógicas, tendo a Ginástica Geral um reconhecimento ao ser trabalhada 

com crianças.  

A intenção em se realizar esta pesquisa bibliográfica, foi a de buscar 

novas possibilidades de abordagem do conteúdo Ginástica na Educação 

Infantil para se trabalhar o conteúdo Ginástico Geral nas aulas. Foi realizado 

um levantamento de dados bibliográficos dos últimos treze anos, tendo a 

Ginástica geral como foco para a seleção dos artigos pesquisados, partindo do 

ano de 2000 a 2013. Os textos utilizados servirão de apoio entre a pesquisa 

realizada, seu desenvolvimento e as dificuldades encontradas, surgindo assim 

encontros e desencontros ente eles. 
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CAPÍTULO 1 - A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 Segundo Ayoub (2001, p. 53), “[...] as discussões em torno da educação 

física na educação infantil vêm se intensificando desde a publicação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº. 9.394/96)”. De acordo com a 

nova LDB (Art.26, § 3°.), “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”. 

 É conveniente esclarecer que o estudo da Educação Física, como 

componente curricular da Pré-Escola, é algo bastante recente. Os estudiosos tem 

se preocupado com a infância e considerarão a atividade física fundamental para a 

aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, a transposição e a consequente 

sistematização deste conhecimento para o interior do espaço educacional de zero 

a seis anos.  

 Nesse sentido, incorporando-se a Educação Física na Educação Infantil 

encontramos na LDB 9394/96, as diretrizes para sua inserção nas creches ou 

CMEIs que deve ter uma vinculação ao Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada 

escola. O PPP é o elemento definidor das propostas pedagógicas e dos 

pressupostos teórico-metodológicos que estão implicados no trabalho do/a 

professor/a. 

 Segundo Sayão (1999, p.226), no caso da pré-escola no Brasil, a ideia de 

Educação Física e de outras disciplinas surge, num primeiro momento, no setor 

privado, com a proliferação de “escolinhas infantis” nas décadas de 1970 e 1980, 

“[...] as quais se utilizaram de elementos como o ballet, jazz, inglês, artes”. 

Já as creches e pré-escolas da rede pública brasileira, surgiram para 

atender objetivos políticos distintos, sob um mesmo caráter. As creches surgiram 

para atender objetivos assistencialistas de guarda e proteção das crianças e; as 

pré-escolas para atender a objetivos pedagógicos de preparação das crianças 

para acessar o Ensino Fundamental. Ambas as instituições eram majoritariamente 

públicas e atuavam sob forte caráter instrucional, voltadas para a atenção afetiva, 
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a higiene e a alimentação infantil. A partir da Constituição de 1988 e mais 

particularmente, da LDB de 1996, importantes mudanças foram introduzidas nas 

políticas que concernem a Educação Infantil no Brasil. Desde então a Educação 

Infantil passou a ser considerada a primeira etapa da Educação Básica Nacional, 

quer dizer, creches e pré-escolas passaram a constituir uma só instituição. 

Essa nova orientação vem desde então repercutindo decisivamente na 

formulação da legislação e da documentação pedagógica complementar, como, 

atualmente, se pode observar em documentos como: o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 1998), também no Plano 

Nacional de Educação - PNE (BRASIL, 2001) e, depois destes, do mesmo modo 

em documentos locais, como o “Educação Infantil: outro olhar”, da cidade de 

Vitória/ES (SECRETARIA MUNICIPAL DE VITÓRIA, 2006).  

Nesse sentido, essas informações vêm considerando os direitos das 

crianças como princípio norteador da política nacional de Educação Infantil e 

objetivando que os sistemas de ensino municipais brasileiros ofereçam Educação 

Infantil, pública e privada de qualidade. 

 Na rede municipal da cidade de Florianópolis, foi realizada uma pesquisa 

pela professora Deborah Thomé Sayão, constatando que desde o ano de 1982, a 

Rede Municipal de Ensino de Florianópolis - R.M.E.F, oferece a Educação Física 

como disciplina/atividade, trabalhada por professoras “especializadas” desde o 

berçário, com crianças entre quatro e seis anos de idade. A singularidade 

verificada na R.M.E.F. reside no fato de que, além da professora e da auxiliar de 

sala, há uma professora de Educação Física, que desenvolve atividades, na 

maioria dos casos, três vezes por semana, num período de tempo de 

aproximadamente 45 minutos. Caracterizando um momento específico e 

diferenciado na rotina das turmas definindo como a “hora de Educação Física”.  

 No município de Vitória no Espírito Santo, as diretrizes estão organizadas 

sob o princípio de que é preciso compreender os amplos e diversos contextos da 

prática escolar. A partir de uma síntese e de questões para a reflexão sobre a 

noção de Educação Física, de currículo e de professor, é apresentado os 

fundamentos teórico-metodológicos, norteadores da proposta; e, posteriormente, 
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apresentam-se as orientações sobre os eixos temáticos e os objetivos gerais para 

o ensino da Educação Física, como componente curricular no ensino fundamental. 

 Os fundamentos teórico-metodológicos constroem e reconstroem a 

Educação Física no cotidiano da escola: sintetizando questões para reflexão. A 

Educação Física no cotidiano escolar não é restrita a um lugar, mas à amplitude e 

à complexidade desse lugar. 
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CAPÍTULO 2 - A METODOLOGIA CRÍTICO-SUPERADORA E SEUS 
FUNDAMENTOS 

 

Este trabalho tem como base a proposta metodológica abordada no livro 

Metodologia do ensino da Educação Física, do Coletivo de Autores (1992). Essa 

obra visa apresentar uma proposta pedagógica vinculada à organização e 

sistematização do conteúdo da Educação Física a ser desenvolvido em suas aulas 

na educação básica. 

A organização e a sistematização dos conteúdos facilitam no ensino 

aprendizado do aluno, sendo que esse deverá ser o detentor do saber não só 

escolar, como também social, em cada disciplina oferecida na escola. O saber 

dever ser colocado para o aluno, de forma gradativa, para que todas as disciplinas 

possam interagir entre si e com os alunos. 

No caso específico da disciplina de Educação Física, seu conhecimento 

está vinculado ao conceito de cultura corporal. É por meio da cultural corporal, que 

o ser humano consegue se corresponder com o meio social em que vive, pois, 

esta correspondência se dá pela apropriação da cultura como linguagem. Com 

essa apropriação pode-se reconhecer onde quer que seja apresentada, pois, ela 

está dentro da gama enorme de representações e ideias construídas socialmente, 

sendo essas significações chamadas de objetivas. Através delas desenvolve-se o 

sentido pessoal, que exibe a subjetividade e relaciona as significações, as quais 

podem fazer parte da realidade da vida. 

A Educação Física, está inserida na escola, como uma disciplina que trata 

do conhecimento da cultura corporal, tendo como objetivo o seu aprendizado 

como linguagem, por meio da Capoeira, Ginástica, Dança, Jogos, entre outras, as 

quais fazem parte dos conteúdos a serem estudados. Na escola, numa 

perspectiva pedagógica crítico-superadora, tratada no livro Coletivo de Autores 

(1992), os conteúdos devem ser selecionados e organizados de acordo com os 

objetivos propostos, tendo como base a leitura da realidade. Além disso, deve ser 

considerada também, a realidade da escola, sendo a seleção dos conteúdos 

adequada, aos instrumentos teóricos e práticos a serem utilizados, respeitando 

ainda a necessidade, de materiais específicos. Para entendermos a seleção dos 
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conteúdos, podemos utilizar algumas características específicas, que analisam a 

importância deles que são a: diagnóstica, judicativa e teleológica. 

A característica diagnóstica aparece como sendo uma chave para se 

conhecer a realidade dos indivíduos, no meio em que ele vive, auxiliando na 

resolução dos problemas, aos quais perpassam o seu meio social, assim, o 

professor estará familiarizado com o que, ou quem irá trabalhar. 

Tendo sido feita o diagnóstico do problema, é feito o julgamento, partindo de 

uma relação representativa dos interesses sociais, para que haja o melhor 

esclarecimento e entendimento da solução a ser buscada. 

Após ter sido caracterizada a problemática, é traçado o caminho para que 

se possa chegar a um resultado satisfatório, para a classe a qual estava sendo 

feita a proposta de intervenção, podendo permanecer da mesma forma, ou sofrer 

algumas mudanças consideráveis. Havendo a possibilidade de superar a realidade 

que está posta, ou seja, democratizar as manifestações da cultura corporal 

fazendo com que os estudantes assimilem, e compreendam essa manifestação 

contextualizada em sua realidade e reflitam acerca dela. Podemos considerar que 

atingiu-se o terceiro fator impulsionador de nossas ações que é a teleológica no 

ensino da Educação Física. 

Por meio destas características, o ser humano consegue organizar, produzir 

e refletir as suas ações. E essas ações podem ser consideradas como parte do 

processo dialético de ensino-aprendizado. 

Na perspectiva materialista histórica dialética, prevê-se que, o ser humano 

constrói a sua vida e o meio social em que vive, de acordo com as bases 

materiais, nas quais se encontra inserido, podendo transformar a cultura por 

intermédio de seu trabalho. 

O trabalho tem sua divisão social, para que o homem e a mulher possam 

estabelecer relações no meio em que vivem, sendo essas relações chamadas de 

lutas de classe, fazendo parte do movimento histórico, ao qual perpassa toda a 

sua história.    

O movimento histórico dialético se relaciona com as mudanças que ocorre 

na vida dos seres humanos, pois, através do movimento, é que se produz a 
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história da humanidade. As mudanças ocorrem por meio do trabalho do ser 

humano. O trabalho aqui citado, não nos remete ao ato de fazer, mas, tudo que o 

ser humano pode produzir, sendo, esta produção, considerada como tradição. 

No caso da escola, temos um modo de conhecer, e assimilar, a cultura 

produzida e acumulada pela humanidade. No caso da metodologia que 

estudamos, esse modo é proposto pelos ciclos escolares. 

Nos ciclos de escolarização, os conteúdos não são trabalhados 

separadamente, sendo constituídos de indicadores, que ampliam as ideias dos 

discentes, de modo que eles reflitam e tornem a refazer suas ações. Nessa 

perspectiva, busca-se que conceitos sejam ampliados dialeticamente, de modo 

espiralado, acrescendo mais conhecimentos a cada ciclo. 

Nesse formato, os alunos trabalham com vários ciclos ao mesmo tempo, 

não sendo divididos por fases, mas sim, pelo seu grau de dificuldade do 

conhecimento a ser assimilado. A proposta era, de construir um novo modo de 

ensino-aprendizado na rede escolar, substituindo o antigo sistema de seriação, 

algo que na década de 1990, época em que a obra estudada foi escrita, ainda não 

vigorava. Atualmente, adota-se na rede pública de ensino o sistema de ciclos, 

diferindo-se um pouco da proposta crítico-superadora. 

De acordo com os autores dessa proposta, o primeiro ciclo, que é 

representado pela pré-escola e também pela 3ª série, ou então, o atualmente já 

conhecido 2ª ano do Ensino Fundamental l, seria onde as crianças dariam início a 

sua trajetória de aprendizado do conhecimento, sendo que, nessas séries iniciais 

os discentes têm suas ideias confundidas, por não terem contato com tantas 

informações específicas antes de entrarem na vida escolar, e durante sua 

permanência na instituição, perpassam por mudanças a respeito dentro da linha 

de aprendizagem dos ciclos de uma série para outra, ou seja, de um ano para o 

outro. O papel do professor nesse ciclo é o de mediar à organização das ideias 

das crianças, propiciando a elas identificar as igualdades e diferenças no trato 

com seu conhecimento. 
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O segundo ciclo que engloba da antiga 4ª até a 6ª série é o momento dos 

alunos sistematizarem seus conhecimentos, estabelecendo conceitos de dados 

pessoais, com a sua realidade social e escolar.    

No terceiro ciclo, ainda levando-se em conta a remota classificação seriada, 

que engloba a 7ª e a 8ª série, com uma idade de estudantes que varia entre 13 e 

14 anos. É destinado ao aluno agrupar seus conhecimentos, organizando os 

dados teóricos e refletindo sobre realidade, tanto escolar como social. 

No quarto ciclo, que se dá no período da 1ª; 2ª; e 3ª séries, que são os 

anos finais de escolarização, atualmente conhecido como ensino médio. O 

discente agrupa o conhecimento adquirido relacionando-se com ele de forma 

crítica. Nota-se que o estudante deixa de conceituar a sua relação com o meio de 

acordo com as opiniões do senso comum, tornando-se assim um produtor de 

conhecimento consciente ao ambiente social que habita. Dessa maneira, por meio 

do que assimilou procura de maneira evolutiva modificar os seus interesses dentro 

dos grupos sociais, buscando romper barreiras e formando novos conceitos. 

 

2.1 A Ginástica como conhecimento a ser estudado na Educação Física 
escolar 

 

Essa pesquisa propõe-se a estudar o ensino da Ginástica na Educação 

Infantil na perspectiva crítico-superadora como linguagem. 

Para essa concepção a Ginástica, por fazer parte da cultura corporal, está 

inserida no contexto de ensino-aprendizado, perpassando por todos os níveis de 

escolaridade, desde a educação infantil, ou seja, a pré-escola, e nos Ensinos 

Fundamentais l e ll, até o Ensino Médio. 

Esse conteúdo ginástico encontrado na grade curricular brasileira apresenta 

as múltiplas linhas européias, incluindo as formas de base do atletismo, ginástica 

com exercícios em aparelhos, e com aparelhos de manejo, e também formas de 

luta. 

Entretanto, seu exercício se faz necessário, pois, ela faz parte da cultura 

histórica e corporal da sociedade humana, sendo que por meio dela as crianças 

aprendem valiosas experiências corporais, seja com ou sem aparelhos. 
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 Por meio da história e da cultura corporal, a ginástica se torna quase como 

uma matéria obrigatória a ser ensinada nas instituições de ensino, pois seu 

aprendizado corporal permite que o aluno, dê um novo sentido na forma de se 

exercitar, além de aparecer como meio educativo, pois, as atividades 

desenvolvidas por meio dos fundamentos ginásticos são historicamente 

constituídas de significados e culturalmente elaboradas pela sociedade.  

Atividades como saltar, equilibrar, girar, trepar e balançar, cada habilidade dessa, 

representa algo no meio social da vida humana. Por exemplo: saltar é o ato de 

manter o corpo suspenso no ar por algum tempo, sem tocar em nada, e voltar a 

tocar o solo sem que haja nenhum ferimento no corpo, equilibrar é a ação de um 

corpo conseguir deslocar-se ou permanecer estático, num plano limitado, sem que 

aconteça uma queda, girar consiste em fazer circunferências no eixo do próprio 

corpo, trepar consiste em elevar o corpo com o auxílio dos braços e pernas, ou 

apenas braços ou pernas sobre qualquer superfície, balançar está relacionada ao 

ato de movimentar o corpo por meio de impulsos que farão com que ele adquira 

um movimento de pêndulo. 

Pelo fato dessas atividades estarem inseridas no cotidiano do ser humano é 

que devem estar incluídas nos níveis de escolarização, passando por etapas de 

complexidade a cada fase que o aluno ultrapassa o contexto do ciclo de 

aprendizado. 

As formações de poses da ginástica acrobática em grupos, duplas, trios, 

entre outros, podem ser ensinadas nas escolas para crianças do ciclo de 

Educação Infantil/pré-escola e de 1ª a 3ª série, ou seja, 1ª ou 2ª ano do Ensino 

Fundamental l, são elaboradas no ciclo com o caráter de organização e 

identificação da realidade das crianças, auxiliando na solução de problemas no 

que diz respeito ao equilíbrio. As poses ginásticas também podem auxiliar nas 

possibilidades de os alunos experimentarem percepções de medo, prazer, tensão, 

entre outros, afim de que possam ser superados esses problemas, obtendo 

evolução e aprimoramento das técnicas executadas nas atividades propostas, 

contribuindo assim para o sucesso dos indivíduos, de forma igualitária para ambos 

os sexos. Os gestos gímnicos como: o saltar, equilibrar, balançar e o girar, 
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deverão se tornar uma habilidade na qual os alunos poderão utilizar-se dessas 

formas para expressarem o conhecimento, como a arte e cultura corporal do 

movimento, sendo utilizada também com uma forma de transpor obstáculos em 

um ambiente natural, ou no espaço escolar que tenha os aparelhos ginásticos 

aperfeiçoados ou adaptados para o exercício. 
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CAPÍTULO 3 – A IMERSÃO EM CAMPO 

 

A investigação exploratória foi desenvolvida no período de noventa dias, no 

primeiro semestre de 2012, sendo que nesse momento foi feita a elaboração, 

regência e avaliação de aulas de ginástica do grupo cinco, neste caso alunos com 

a idade de cinco anos, matriculados na Educação Infantil, em uma CMEI do 

município de Vitória/ES. O pesquisador/observador foi o responsável por ministrar 

as aulas de ginástica, assim, nesse processo de inserção em campo o 

pesquisador foi o docente e autor da pesquisa caracterizando sua imersão como a 

de um participante observador (NEGRINE, 2010). 

 Nas observações e intervenções das aulas, foi notado como ocorreu a 

recepção, desenvolvimento e avaliação das atividades propostas visando sua 

análise para perceber como a Ginástica pode ser trabalhada nesse ciclo de 

ensino. 

 Em relação aos aspectos físicos do CMEI foi identificado que a sala de aula 

está localizada no andar superior do prédio, apresentando dimensões pequenas, 

possuindo formato quadrangular com as carteiras dispostas de forma que os 

alunos não fiquem em filas; nela existem duas grandes janelas que são suficientes 

para arejá-la, contando com toldos para a proteção contra os raios solares e tendo 

boa iluminação. 

A estrutura predial é de uma casa com dois andares, que foi transformada 

em uma escola e está situada num bairro de classe média, na cidade de 

Vitória/ES, possui um pequeno espaço interno. Na sua estrutura constituída de 

dois andares, são encontradas salas de aulas e de professores, secretaria, 

biblioteca, cozinha, banheiros masculinos e femininos e dos professores, um pátio 

dividido em três áreas como: refeitório, área do berçário e área livre dos alunos 

com idade de três anos em diante, uma sala de coordenação. As aulas de 

educação física são desenvolvidas no pátio, o que gera inúmeras dificuldades que 

apontaremos adiante na descrição das aulas. Os materiais utilizados na Educação 

Física ficam guardados em uma sala pequena, a área de refeitório com mesas e 

cadeiras pequenas dividindo espaço com o pátio da escola que é pequeno, 
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estando este localizado na frente da escola, o prédio é cercado por muros altos. 

No portão de recepção da escola encontram-se um porteiro que trabalha durante o 

funcionamento da instituição de ensino. 

 A turma, na qual foram desenvolvidas as atividades, é composta por 22 

alunos, com faixa etária variando entre os 05 e 06 anos. Apesar do extenso 

número de alunos, o grupo, de maneira geral, apresenta um bom relacionamento, 

mantendo respeito com o próximo. Contudo, os grupos de afinidades são bem 

evidenciados entre meninos e meninas. 

  Em relação ao aspecto conceitual os alunos possuem facilidade para 

compreender os conceitos e as atividades propostas, interagindo aos feedbacks 

dados pelo professor e trazendo seus próprios feedbacks das atividades 

realizadas. A atividade por estar sendo realizada num espaço aberto todos, as 

crianças se dispersam facilmente. 

 Minha inserção na escola foi intermediada por um convite feito ao Grupo 

Ginástico Labgin para que se apresentasse na CMEI, como uma atração da festa 

do Dia das Crianças. Como esse grupo é coordenado pela professora Paula 

Cristina da Costa Silva, orientadora desse trabalho, foi iniciado um diálogo entre o 

grupo gestor da escola e a referida professora, no qual a visita na escola, foi 

retribuída por uma visita das crianças na sala de Ginástica do CEFD/UFES, no 

início de 2012. 

  A partir dessa relação amistosa fui apresentado à equipe gestora da CMEI e 

mantive contato agendando uma visita com a coordenadora, para que eu 

explicasse o que estava estudando no TCC e o que seria trabalhado com as 

crianças com a faixa etária de 05 anos. Essa visita foi marcada com um mês de 

antecedência da data prevista para o início da inserção em campo, sendo 

agendada para o dia 19 de Março de 2012. 

 Na visita à escola, fui recebido pela coordenadora, secretária e a diretora, 

onde foi realizada uma conversa, sendo explicado o funcionamento da CMEI, o 

espaço onde seriam realizadas as atividades, os materiais disponíveis para a 

utilização do pesquisador, as atividades desenvolvidas durante o período letivo, 

passeios e visitas aos locais fora do bairro e foi falado sobre os alunos que seriam 
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atendidos naquela instituição, sendo crianças oriundas do próprio bairro e a sua 

maioria de famílias de baixa renda. A comissão coordenadora da escola se 

mostrou interessada, uma vez que a CMEI incentiva seus professores a 

desenvolver novos projetos e convidam a comunidade escolar para conhecerem o 

que é desenvolvido. A escola contava com professoras dinamizadoras nas 

disciplinas de Educação Física e Artes, que estavam presentes nos dias das 

minhas intervenções. Sendo que essas ocorreram fora do horário normal das 

aulas, pois se adequou a rotina para que fosse realizada a pesquisa, assim o 

horário estabelecido pela escola era das 16h20 as 17h10, sendo que era previsto 

iniciar as 17h10, momento em que os alunos estariam saindo do jantar. Isso seria 

um problema, pois as intervenções envolviam movimentos onde os alunos 

deveriam vivenciar o rolamento, giros, saltitos e paradas de mão. Constatada essa 

dificuldade a mudança realizada foi no adiantamento da aula de Educação Física 

para mais cedo, antes do horário da janta, possibilitando que eles fossem capazes 

de realizar os movimentos sem passarem mal. Entretanto, com esse 

adiantamento, não pude contar com o auxílio de nenhuma professora ou 

dinamizadora, pois esse horário era o de planejamento das professoras o que 

dificultou o controle dos alunos que ficavam dispersos no pátio, uma vez que não 

tive oportunidade de conviver mais tempo com eles além do previsto na pesquisa 

que foram de 7 (sete) encontros. 

 Entretanto, mesmo com essa dificuldade as aulas foram realizadas e 

transcrevo abaixo os planos que foram elaborados e implementados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 - O espaço escolar, a administração  Foto 2 - O refeitório. 
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3.1. Os planejamentos e as intervenções realizadas 

 

 Apresento, logo abaixo, o planejamento geral das aulas que foi o 

instrumento norteador dos demais planos e intervenções. 

 

CEMEI  

Plano de ensino 

 

Ginástica geral no ambiente escolar infantil. 

 

Professor: Claudio Santana Freire 

Disciplina: Educação Física  

Série: Grupo 5 na Educação Infantil       

JUSTIFICATIVA 

O plano de intervenção pretende trabalhar com o conteúdo Ginástica Geral 

na Educação Infantil, com a intenção de se desenvolver habilidades através da 

cultura corporal, aliada ainda ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor das 

crianças que freqüentam o grupo cinco, na Educação Infantil da CMEI. Vale 

esclarecer que os alunos são separados por grupos de acordo com a data de 

nascimento, sendo que a CMEI possui grupos de 1 aos 6 anos, além de contar 

com o grupo integral que se mistura ao grupo seis.  

O que levou a realizar essa pesquisa no ambiente da Educação Infantil foi 

que na perspectiva da reflexão sobre a cultura corporal, a dinâmica curricular, “[...] 

no âmbito da Educação Física, tem característica bem diferenciadas das 

tendências anteriores buscando desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o 

acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no 

decorrer da história, exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, dança, lutas, 

exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica, e outros, 
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que podem ser identificados como formas de representação simbólica das 

realidades vividas pelo homem, historicamente criadas, culturalmente 

desenvolvidas” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 38).  

As atividades foram pensadas com forma de melhorar a socialização e 

fazer com que as crianças pudessem se expressar corporalmente, demonstrando 

seus limites. 

 

OBJETIVO GERAL 

Fazer com que os alunos da Educação Infantil aumentem o seu 

conhecimento sobre a ginástica geral, levando-os a transpor algumas limitações, 

utilizando brincadeiras como forma de criar diferentes possibilidades de 

aprendizagem. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

.Valorizar a ginástica geral como prática dos movimentos corporais culturalmente 

construídos, realizando também atividade física, na escola. 

.Proporcionar interação entre os alunos, havendo troca de experiências entre eles.  

.Propiciar a prática de elementos da ginástica geral. 

.Reconhecer a prática corporal sem discriminação de gêneros, na ginástica geral. 

.Valorizar as sugestões para a adaptação de movimentos como forma de 

integração de alunos nas aulas. 

. Compreender os diferentes gestos e formas dentro da ginástica geral.  

. Vivenciar os gestos gímnicos durante aulas de Educação Física. 

.Contribuir para que os alunos adquiram habilidades por meio de atividades 

lúdicas e desafiadoras. 

 

RECURSOS 
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. Corda, colchão, bancos, barbantes, máquina fotográfica, giz branco e arcos. 

 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma análise com a turma para diagnosticar qual o grau de 

conhecimento que eles tinham em relação à ginástica, e como eles tiveram esse 

contato, se a conheceram ao vivo ou de outra forma como: pela televisão, por 

fotos em revistas e jornais, pela internet, etc. A idéia foi de propiciar a cada aluno a 

oportunidade de demonstrar a sua experiência em relação ao que sabiam ou que 

haviam visto. 

O professor levará ao conhecimento da turma os gestos da ginástica geral 

demonstrando a estrela, a parada de mãos, o rolamento para frente e para traz, a 

ponte, a vela e o espacate. Após o diagnóstico, os alunos vivenciaram de forma 

livre alguns gestos da ginástica geral, a fim de demonstrarem o que lhes era fácil 

de ser realizado e quais os movimentos que teriam dificuldade de realizar.  

 

ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

1ª aula: Uma conversa informativo-explicativa, enfatizando a ginástica geral 

e a possibilidade da sua inclusão nas aulas de Educação Física, além de 

diagnosticar o que eles conhecem e quais as habilidade que eles trazem na sua 

bagagem de conhecimento valorizando suas práticas. O primeiro gesto que foi 

ensinado é o avião, equilibrando no chão, sobre cordas esticadas no chão e nos 

bancos, em seguida realizaram o movimento de rolamento no colchão. 

2ª aula: exercício de alongamento e aquecimento com brincadeira que 

remetia a atividade do dia; que foi o rolamento e a ponte. Brincadeiras com 

bolinhas de papel no queixo, com a finalidade de realização do rolamento para 

frente e para traz e não encostarem a cabeça no chão na pose da ponte.  

3ª aula: Feedback das aulas anteriores; exercícios de alongamento e 

aquecimento com a brincadeira do nunca três; em seguida, o ensino de novos 

gestos ginásticos: saltito e a vela, sendo esses realizados no solo e sobre o 

colchão. 



24 

 

 

4ª aula: Revisão da aula anterior; alongamento e aquecimento com a 

brincadeira do salto sobre obstáculo, passando logo após para a estrela. 

5ª aula: Feedback dos aprendizados; alongamento e aquecimento com 

brincadeira do carinho de mão; demonstração da parada de dois apoios individual 

e coletiva, e ensino do gesto aos alunos.  

6ª aula: Exercício de alongamento e aquecimento para realizar os 

movimentos das aulas anteriores; brincadeira do morto vivo; gesto da parada de 

três apoios realizado pelos alunos com o auxilio do professor. 

7ª aula: Conversa com os alunos sobre as poses aprendidas; atividade de 

alongamento e aquecimento com a brincadeira do splach, onde é cantada uma 

canção  “nana banana vegetariana, vinte quatro horas e no final se fala splach, e 

nesse momento a criança vai afastando os pés de forma paralela, e vai repetindo 

a canção até o limite possível que a criança puder estar afastando as pernas, de 

modo que a brincadeira remete ao espacate. 

 

Avaliação 

Foi realizada de forma contínua, observando a participação de todos os 

alunos e a apropriação do conhecimento de cada um, por meio da expressão de 

diferentes formas corporais, constituída dentro da cultura corporal de movimento 

ligada a Educação Física. Além das observações também houve o apoio de fotos 

tiradas durante a aula. Vale mencionar que contou-se com as rodas de diálogo ao 

final das aulas em conjunto com a turma observando o avanço dos alunos 

mediante a cada gesto ensinado, visando o grau de desenvolvimento de cada um.  

Como foi dito esse planejamento gerou os planos de aulas desenvolvidos 

na CMEI. A partir desse momento apresentarei cada plano de aula correspondente 

ao dia de intervenção, seguido do relato do que ocorreu nas aulas e que foi 

registrado por mim. 

 

Plano de Aula1 

     

AULA: 1           DURAÇÃO: 50 minutos  

TURMA: Grupo 5  LOCAL: CMEI 
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1. OBJETIVOS 

- Provocar experiências corporais relacionadas com a ginástica; 

- Realizar atividades de equilíbrio de forma individual e coletiva. 

 

2. CONTEÚDOS: 

Ginástica Geral 

 

3. ESTRATÉGIAS 

 

3.1 Atividades. 

- Alongamento 

- Pique saci; derivando com nunca três. 

- Movimento de solo: avião e rolamento. 

 - Relaxamento 

 

3.2 Roda de conversa: para avaliação do que foi desenvolvido 

 

4. RECURSOS: cordas e bancos. 

 

5. AVALIAÇÃO: 

Diálogo coletivo com foco no que foi realizado, como foi realizado, do quê elas 

brincaram e do quê mais gostaram/ dificuldades, dar visibilidade às novas formas 

criativas de experimentar o se - movimentar da/na ginástica; solicitar sugestões. 

 

6. RELATO DE EXPERIÊNCIA  

Esse foi o primeiro dia de intervenção na CMEI, com um número de quinze 

alunos, sendo que, seu total é de vinte e dois, Grupo cinco da Educação Infantil. 

A aula foi realizada no pátio externo da escola, sendo esse dividido com 

outra turma, Grupo seis. Esse fator foi desencadeador da falta de atenção dos 

alunos, uma vez que coincidiu com o horário de outra turma que faz educação 
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física, uma vez que a turma estudada na intervenção teve que se readaptar ao 

horário anterior a sua janta.  

No início da aula foi realizada uma conversa informal visando à 

aproximação entre eu e os alunos, começando com as apresentações e seguindo 

um dos pressupostos da metodologia crítico-superadora (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992) que é o diagnóstico do que as crianças sabem sobre ginástica. 

Para isso perguntei-lhes se já haviam tido alguma experiência com a ginástica 

dentro do ambiente escolar ou fora dele. Uma minoria afirmou já ter visto, os 

demais não se manifestaram.  

Iniciei a aula com um alongamento para que eles não tivessem nenhuma 

lesão, e assim, pedi que fizessem demonstrações sobre o que eles sabiam, e 

nesse momento cerca de quatro alunos fizeram uma ponte, demonstrando a forma 

na qual eles haviam aprendido sendo que eles apoiavam as mãos e os pés no 

chão e erguiam o tronco no ar, firmando-se em quatro apoios. Outros, em 

contrapartida, colocavam a mão no chão e jogavam as pernas para o ar com se 

estivessem dando coice tentando fazer uma parada de dois apoios.  

Passado esse momento de conversa e de demonstração, trabalhei com 

uma atividade que remetia ao equilíbrio em cima de corda e depois com apenas 

uma das pernas, o avião, gesto da ginástica artística. Após eles tentarem se 

equilibrar livremente, intervi pedindo que eles dessem as mãos uns aos outros 

para que pudessem se auxiliar, pois sozinhos a dificuldade estava grande. Nesse 

momento, notei que eles não estavam levando a sério a proposta de ajuda mútua, 

ficavam provocando o colega, com as mãos dadas, empurrando e balançando ao 

invés de ajudar no equilíbrio, o que inviabilizava a proposta.  

Passei então a chamar a atenção dos alunos e solicitar que fizessem 

“direitinho” o que estava sendo pedido, para tentar contornar a situação pedi que 

eles trocassem o pé de apoio. Eles atenderam meu pedido e por alguns 

momentos se acalmaram. 

Após terem vivenciado a sensação de se equilibrar uma hora num pé, e 

outra noutro, expliquei uma atividade chamada de “pique saci”, na qual eles 

deveriam deslocar-se para pegar o amigo pulando em um pé só, podendo trocar 
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de pé quando quisessem, só não poderiam ficar com os dois pés no chão. Nessa 

atividade os alunos se envolveram mais e demonstraram prazer em realizá-la. 

Continuando a aula propus que eles experimentassem o equilíbrio na 

posição de avião em cima de bancos da escola, levando-se em conta que eles 

não tinham noção de equilíbrio sobre uma perna, mas estava por perto para caso 

houvesse necessidade. Em outro momento pedi para se fazer o gesto em círculo e 

novamente ocorreu à dificuldade em manter o corpo inclinado e equilibrar-se, uma 

vez que eles caiam para frente e esbarravam uns nos outros.  

Enquanto iam tentando fazer a pose de avião, eu ia corrigindo-os e 

auxiliando os que não conseguiam realizar o movimento, segurando por um 

determinado tempo seus corpos e pedindo para que eles mantivessem o tônus 

muscular para obter o equilíbrio. Passada essa fase, pedi para que eles fizessem 

o avião invertido, nesse caso, eles deveriam equilibrar-se inclinando o corpo para 

traz. Notei que conseguiam realizar o gesto de maneira correta. Assim, prossegui, 

solicitando que eles balançassem de um lado para outro para provocar o 

desequilíbrio e a atenção dos alunos. Com o êxito da tarefa realizada vi que eles 

estavam mais envolvidos na aula e mostravam-se felizes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOT 1FFFoto 3 – Após conversa, alunos demonstrando suas habilidades. 
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Foto 4 - Os alunos se equilibrando, fazendo a posição do avião. 

 

     Plano de Aula 2 

     

AULA: 2           DURAÇÃO: 50 minutos  

TURMA: Grupo 5 LOCAL: CMEI 
 
1. OBJETIVOS 

 Explorar os diferentes movimentos da ginástica geral (rolamento e ponte); 

Realizar atividades de rolar para frente e para traz de forma individual e coletiva. 

Elevar as costas do chão para formar a ponte. 

 

2. CONTEÚDOS: 

Ginástica Geral 

 

3. ESTRATÉGIAS 

3.1 Atividades. 

- Alongamento 

 -Brincadeira carregando papel no queixo  

 -Pique caranguejo  

- Movimento de: rolamento e ponte. 

- Relaxamento 
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3.2 Roda de conversa — Avaliação do que foi realizado e sugestões. 

4. RECURSOS: papel, colchonetes. 

 

5. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Na aula anterior, pedi que fosse feito um rolamento para frente, utilizando 

os saberes de cada um, deixando livre a possibilidade de eles realizarem vários 

tipos de rolamento. Esses foram realizados sobre um colchonete grande da CMEI, 

onde os alunos realizaram o movimento de rolamento livre e, logo após, passei a 

orientá-los com a técnica de se realizar o rolamento para frente. Para isso 

demonstrei o gesto, realizando um rolamento para frente. Eles aplaudiram! Fiquei 

motivado com a reação, mas triste ilusão a minha, percebi que tinham muita 

dificuldade e apoiavam o topo da cabeça e não a nuca, como eu havia explicado.  

Assim que percebi esse problema, sugeri uma brincadeira na qual eles 

deveriam segurar um papel entre o queixo e o peito, sem soltá-lo no momento de 

execução do rolamento para frente, com a intenção que eles não colocassem o 

topo da cabeça como apoio para realizá-lo. Eles reagiram de forma positiva e 

gostaram da brincadeira. Com isso atingi o objetivo que pretendia; que era o de 

ensinar-lhes a técnica do rolamento para frente. 

Em um segundo momento, pedi para que eles realizassem o rolamento 

para traz. Notei que muitos deles também não conseguiam, pois não tinham noção 

de como se fazer o giro para traz, ficando deitados com as pernas para cima e 

dizendo estar fazendo o rolamento. Minha alegria, era que eles se divertiam muito 

com a situação, entretanto, me sentia um pouco frustrado por boa parte não 

conseguirem executar o gesto, mesmo que fosse da maneira mais errada 

possível, pois pensava que eles tivessem uma boa maturação para realizarem o 

movimento de rolamento para traz, más, ficou evidente que, com um pouco mais 

de tempo, seria possível eles  realizarem a atividade de rolamento tranquilamente. 

 

 

. 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 – Realização do rolamento para frente. 

 

Nessa mesma aula, foi realizado o movimento da ponte, utilizando a 

brincadeira de corrida do caranguejo, onde as crianças deveriam andar com as 

mãos apoiada no chão de barriga para cima e andarem um pequeno trajeto de ida 

e volta. Nessa atividade eles se divertiram muito e eu também, pois notei a 

interação de todos nessa dinâmica, outra brincadeira desenvolvida foi o pega-

pega de quatro apoios, onde foi escolhido um aluno para ser o pegador, nesse 

momento houve confusão, porque muitos queriam ser o pegador, e assim foi 

escolhida uma aluna. Durante a brincadeira foi observado que as crianças não 

tinham muita força nos braços para sustentar o peso do seu corpo e se locomover 

em quatro apoios, por isso se cansavam logo e assim iam trocando o pegador, e 

para facilitar o ato de pegar pedi para mais um aluno ser o pegador, nessa 

atividade a alegria foi geral, pois eles estavam se divertindo seja fugindo ou 

pegando. Após terem essa vivência, pedi para que eles ficassem deitados para 

que pudéssemos realizar a pose da ponte, expliquei que a ponte parecia com a 

posição da brincadeira do caranguejo, pois eles teriam que ficar apoiados com as 

mãos e os pés com a barriga voltada para o alto, pedi para que eles ficassem na 

posição do caranguejo, sendo esse movimento realizado com facilidade. 
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Foto 6 - As crianças realizando a pose da ponte. 

 

Depois de terem experimentado a posição do caranguejo, pedi para que 

eles me observassem, eu iria demonstrar como deveria ser feito a ponte, partindo 

da posição deitada de costa no chão, flexionando as pernas até encostar nas 

nádegas e também flexionando os braços apoiando à palma da mão no chão, 

próximo as orelhas, e pedindo para que erguessem o corpo com a força dos 

braços e das pernas, auxiliado pelo abdômen, partindo da idéia que a criança 

deve ser capaz de buscar soluções para determinados tipos de problemas, a 

reprodução de movimento, é algo, que fará com que haja uma redução na 

problemática, desta forma gerando a imitação de um movimento, entretanto 

ocorrendo também o aprendizado. A reprodução foi devido a necessidade de ter  

pouco tempo para a realização da pesquisa.   

Após a demonstração, falei para eles realizarem a pose, e alguns deles não 

conseguiam realizar o movimento da forma como eu havia feito, por não terem 

maturação, mas faziam um esforço para tentar realizar, sendo que erguiam 

apenas as pernas, ficando com o tronco no chão. Depois de tentarem realizar o 

levantamento do seu corpo, e notando a dificuldade que eles tinham, pedi para 

que formassem pares, para um auxiliar o outro, coisa que não foi uma boa idéia, 

pois eles não paravam de conversar e não prestavam atenção no que era dito, 

mas, mesmo assim tentei convencê-los, coisa difícil de ser feita. Para minha sorte 



32 

 

 

havia uma professora no momento que notando minha dificuldade para contê-los, 

auxiliou-me na organização da turma, falando para eles ficarem quietos e prestar 

atenção no que era falado por mim, e só assim consegui explicar como deveria ser 

a atividade. Pedi para que uma pessoa da dupla ficasse agachada, de maneira 

que o colega conseguisse deitar sobre suas costas, de modo a realizar a ponte 

sobre as costas do outro, apoiando os pés e as mãos no chão, realizando assim a 

ponte. Nesse momento quem estava por baixo reclamava do peso de quem 

estava por cima, sendo que a intenção não era deitar sobre o parceiro e sim fazer 

o gesto. De modo geral, eles estavam gostando da brincadeira, pois declaravam 

estarem achando divertido. 

No fim foi realizada a conversa final, na qual avaliei, juntamente com eles, o 

que foi feito e observei que eles gostaram da aula, uma vez que tive, apesar de 

todas as dificuldades, a participação efetiva dos alunos. 

Decidi então, tanto pelo tempo que se esgotou, como pela necessidade de 

ensinar-lhes novamente outra técnica, encerrar a aula e retomar esse 

conhecimento posteriormente. 

 

 
Plano de Aula 3 

     

AULA: 3           DURAÇÃO: 50 minutos  

TURMA: Grupo 5  LOCAL: CMEI 
 
1. OBJETIVOS 

- Explorar os diferentes movimentos da ginástica geral (saltitos) 

- Realizar atividades  com abertura de pernas no seu máximo de forma individual. 

 

2. CONTEÚDOS: 

Ginástica Geral 

 

3. ESTRATÉGIAS 

3.1 Atividades. 
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- Alongamento 

- Brincadeira foguete, com derivação do nunca três  

- Movimento de solo: saltitos com suas derivações (estendido, grupado) e a  

vela  

- Relaxamento 

 

3.2 Roda de conversa — Avaliação do que foi realizado e sugestões. 

 

4. RECURSOS: barbantes, colchonetes. 

 

5. AVALIAÇÃO: 

Conversa em grupo com base no que foi realizado, como foi realizado, o quê elas 

brincaram e do quê mais gostaram/ dificuldades, experimentar o se - movimentar 

da/na ginástica; pedir sugestões 

 

6. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Nessa terceira aula deu para notar que muitos alunos estavam evoluindo na 

maneira de realizar alguns movimentos ensinados, sendo que após ter realizado o 

aquecimento e alongamento, eu demonstrava um determinado gesto da ginástica 

e pedia para que eles tentassem realizá-lo, então para meu espanto muitos já 

estavam conseguindo realizar os movimentos de rolamento, com algum grau de 

dificuldade, mas realizavam, o avião, quase todos conseguiam executar a pose, 

faltava ainda um pouco de equilíbrio e na ponte poucos conseguiam erguer o 

corpo e sustentá-lo sobre os braços e pernas, mas fiquei maravilhado com a 

evolução dos pequenos. 
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Foto 7 – As crianças demonstrando aperfeiçoamento na pose da ponte.  

 

Após ter visto uma considerável melhora nas atividades aprendidas, 

demonstrei um novo gesto para eles, sendo iniciado com uma brincadeira em que 

eles deveriam ficar em duplas, com os braços esticados para o alto e com os pés 

unidos e deveriam ficar saltitando, nessa brincadeira haveria um pegador, e um 

fugitivo, sendo que a intenção era a do fugitivo se encaixar em uma das duplas, 

fazendo com que um dos integrantes da dupla saia e passe a ser o novo fugitivo, e 

também não deixando o pegador capturá-lo, essa atividade gerou muita confusão, 

pois os alunos não entenderam muito bem a brincadeira, sendo que muitas vezes 

quando o fugitivo encostava na dupla, os dois componentes saiam do lugar.  

Logo após essa brincadeira, utilizei pedaços de barbante para delimitar 

distâncias, sendo que eles deveriam transpô-la através de saltos. Inicialmente 

mostrei como deveria ser o primeiro salto, sendo esse simples, pois eram um 

saltito apenas, falei que entre um barbante e outro havia um rio, sendo que eles 

não deveriam cair no meio do rio, se não iriam ficar molhados, eles deveriam 

saltar e cair na outra extremidade, com o passar do tempo a distância aumentava, 

passando assim a causar maior dificuldade na hora da aterrissagem. Numa 

derivação mostrei o salto grupado e pedi para que eles atravessassem o rio como 

eu havia feito, eles se divertiam vendo alguns dos colegas “caírem no rio”.  

Alguns alunos tinham dificuldade em realizar o movimento grupado, pois, 

não conseguiam coordenar o salto e realizar o abraço das pernas, mesmo com 
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essa dificuldade, eles se esforçavam para acompanhar os colegas que 

conseguiam realizar com um pouco mais de facilidade.  

No salto carpado, outra proposta da aula, eles deveriam saltar e ficar com 

as pernas estendidas flexionando o tronco formando um ângulo de 90º com o 

tronco. Assim, nesse caso, a dificuldade foi total, sendo que eles levantavam uma 

perna apenas e diziam esta realizando o salto, era muito engraçado vê-los 

tentando realizar esse gesto, porque corriam até a beira do colchão, paravam 

próximo e levantavam uma das pernas. No salto grupado eles deveriam saltar e 

flexionar as duas pernas, tentando abraçar os joelhos que devem estar 

flexionados. 

Finalizado a atividade dos saltos, pedi para que eles sentassem em círculo 

para poder falar sobre mais uma forma gimnica, e demonstrei para eles a pose da 

vela, esse momento foi muito engraçado, após ter mostrado para eles, falei para 

realizarem o movimento deitados no pátio da escola, sem saírem do lugar de onde 

estavam. A reação deles foi deitar e apenas levantar as pernas e colocar as mãos 

nas nádegas com se estivessem apoiando, não contive o riso, e a maioria me 

declarava: - Professor esse eu sei fazer olha só! Eu falava que estava certo, mas 

que eles deveriam fazer como eu havia ensinado que era apoiando as mãos na 

cintura e sustentando a perna no ar. Notei que achavam difícil, cerca de quatro 

alunos conseguiram erguer o corpo e sustentar as pernas no ar na pose da vela, 

enquanto os outros iam tentando realizar o movimento, eu auxiliava a cada um 

deles para que fossem capazes de erguer e sustentar o corpo. Muitos, quando 

tiveram meu auxílio, conseguiam manter a pose da vela, mesmo depois quando 

estavam sem minha ajuda, e outros insistiam em apenas deitar e levantar as 

pernas. 

No fim da aula perguntei quais as dificuldades que eles haviam encontrado, 

eles declaram o medo de cair e a falta força, mas que gostaram das atividades 

realizadas. 

 

Plano de Aula 4 
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AULA: 4           DURAÇÃO: 50 minutos  

TURMA: Grupo 5 LOCAL: CMEI 
 
1. OBJETIVOS 

- Explorar movimento ginástico artístico estrela; 

- Realizar atividades de abertura de perna de forma individual e coletiva. 

 

2. CONTEÚDOS: 

Ginástica Geral 

 

3. ESTRATÉGIAS 

3.1 Atividades. 

- Alongamento 

- brincadeira com círculos no chão marcando entrada da mão, direita ou esquerda. 

- Movimento de solo: realizando a estrela 

- Relaxamento 

 

3.2 Roda de conversa 

4. RECURSOS: colchão, giz e espaço aberto. 

5. AVALIAÇÃO: 

Diálogo coletivo com foco no que foi realizado, como foi realizado, o quê elas 

brincaram e do quê mais gostaram/ dificuldades, dar visibilidade ás novas formas 

criativas de experimentar o se - movimentar da/na ginástica; solicitar sugestões. 

 

6. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

No início da aula foi realizado uma conversa sobre os gestos que eles 

haviam aprendido na aula anterior. Busquei estimulá-los a pensarem a dificuldade 

encontrada para a realização de cada movimento. Após essa conversa realizei um 

alongamento e, logo após, pedi para que eles realizassem a poses de: avião, 

ponte, vela, rolamentos e saltitos. Fiquei muito contente por ver que grande parte 

de turma estava conseguindo realizar os gestos, com mais facilidade.  
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Após terem feito a demonstração da sua evolução, pedi para que 

realizassem o movimento da estrela livremente, sendo que apenas dois alunos 

realizavam bem, sendo um menino e uma menina, enquanto o restante da turma 

não conseguia nem realizar o movimento de saída por medo de cair, mesmo que 

fosse sobre um colchão. Na sequência das tentativas livres, ensinei uma 

brincadeira que remetia ao salto sobre obstáculos, nesse caso bancos da escola. 

Eles deveriam passar apoiando a mão num lado do banco e pular para o outro; 

mesmo com os bancos sendo pequenos eles tinham dificuldade para transpor o 

obstáculo com um salto. Depois da tentativa de cada um, falei para que eles 

sentassem e me observassem fazendo o movimento da estrela com e sem o 

obstáculo, eles declaravam:  

“- Nossa que legal, é fácil!”  

Tendo apresentado o gesto para eles, organizei-os em fila, para poderem 

fazer o movimento sem o atropelo de algum colega, pois o espaço utilizado era 

pequeno. Muitos dos alunos não conseguiam realizar a manobra por medo, e por 

esse fato pedi para que eles, apenas fizessem o movimento de troca de lugar, 

fazendo um giro com as mãos apoiadas no chão, e mesmo assim as crianças 

achavam o movimento difícil, sendo que não tinham muita noção de lateralidade, 

pois quando abaixavam para fazer o giro eles perdiam o sentido de direção. Para 

muitos deles estava sendo difícil coordenar o giro, um exemplo disso, era que os 

alunos para realizarem o movimento, apoiavam as mãos no chão e jogavam as 

pernas para o alto, no movimento de coice, e esse gesto era repetido por vários 

deles, sendo que os pares de alunos que estavam realizando declaravam ser 

muito fácil o movimento.  

Além da dificuldade no aprendizado, o espaço utilizado para a realização 

das atividades era atribulado, pois sempre estava sendo dividida com alguma 

atividade paralela de outra turma, ou alguma atividade extra-escolar como: tirar 

fotos para quadro com as crianças, ou ainda venda de livros infantis no local 

próximo ao local determinado para a realização das aulas, nesse caso o pátio. 

Esses fatores interferiam na atenção das crianças, sendo que o visual é o que 

mais atraía a atenção deles dispersando-os de maneira muito fácil, mesmo 
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contando algumas vezes com a ajuda da professora regente, era difícil o controle 

da turma, pois com esses atrativos por perto, as crianças não prestavam atenção 

na aula.  

No fim foi dessa aula, foi realizada uma conversa com os alunos, para uma 

avaliação da aula, sendo relatado por eles à grande dificuldade de realizarem o 

giro da estrela.  

 

Plano de Aula 5 

     

AULA: 5           DURAÇÃO: 50 minutos  

TURMA: Grupo 5  LOCAL: CMEI 
 
1. OBJETIVOS 

- Explorar os diferentes movimentos ginásticos artísticos (parada de dois apoios); 

- Realizar atividades de parada de dois apoios individual e coletiva. 

 

2. CONTEÚDOS: 

Ginástica Geral 

 

3. ESTRATÉGIAS 

3.1 Atividades. 

- Alongamento; 

- Realizando um fadback das aulas anteriores. 

- Brincadeira de escalar a parede com as pernas e carrinho de mão para traz, 

realizar uma brincadeira da cobra cega; 

- Movimento de solo: fazer com que eles ergam as pernas apoiando as mãos no 

solo; 

- Relaxamento. 

 

3.2 Roda de conversa 

4. RECURSOS: colchão e espaço aberto. 

5. AVALIAÇÃO: 
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Diálogo coletivo com foco no que foi realizado, como foi realizado, o quê elas 

brincaram e do quê mais gostaram/ dificuldades, dar visibilidade ás novas formas 

criativas de experimentar o se - movimentar da/na ginástica; solicitar sugestões. 

 

6. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

No início da aula, realizei um alongamento e um aquecimento e fiz uma 

revisão do que havia sido ensinado até ali, sendo verificado o que os alunos 

respondiam as chamadas de cada tipo de modalidade ensinada, era maravilhoso 

ver o rendimento deles, mesmo com alguns mantendo ainda certa dificuldade para 

realizar determinado movimento como por exemplo: a estrela, que foi ensinada na 

aula anterior.  

Logo após essa revisão, fiz uma brincadeira de equilíbrio, que remetia a 

eles tentarem ficar se equilibrando de cabeça para baixo, apoiado sobre os 

braços, fazendo dessa forma uma preparação para a parada de dois apoios. A 

intenção era que eles jogassem as pernas para cima, com se estivessem dando 

coice, e levar a perna o mais alto possível, tentando se equilibrar apoiados sob os 

dois braços. Demonstrei a parada de dois apoios com certo grau de dificuldade, 

pois não tenho nenhuma habilidade, mas fiz o movimento de maneira que eles 

também tivessem êxito na sua execução.  

Após estimulá-los a fazer o movimento com impulsão, realizei nova 

demonstração, utilizando o muro da escola como apoio dos pés, e logo após, pedi 

para que eles tentassem também escalar o muro da escola engatinhando de 

costas, indo ao encontro do muro. Essa tática serviu para que eles pelo menos 

elevassem o corpo à meia altura, estando apoiados no muro, sendo que falta força 

a eles, pois não ficavam por muito tempo na posição de dois apoios.  

Assim depois que todos tentaram realizar o movimento, pedi para que se 

sentassem, para que eu auxiliasse um a um, então falei para eles tentarem 

levantar o corpo e parar em dois apoios, e depois eu levantava-os até a posição 

final de dois apoios e falava para tentarem se equilibrar na posição e sustentar o 

peso, mas eles não aguentavam e fraquejavam, caindo sobre o colchão, com 
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essas quedas eles se divertiam e riam muito e eu também por ver alegria deles 

em estarem de cabeça para baixo, tentando andar com as mãos.   

No fim foi realizada uma avaliação da aula, sendo observado o relato da 

dificuldade em realizar o movimento além deles reclamarem de terem que fazer 

muita força para sustentar o corpo no alto.  

 

Plano de Aula 6 

     

AULA: 6           DURAÇÃO: 50 minutos  

TURMA: Grupo 5  LOCAL: CMEI 
 
1. OBJETIVOS 

- Explorar os diferentes movimentos ginásticos artísticos (parada de três apoios); 

- Realizar atividades de parada de três apoios individual e coletiva. 

 

2. CONTEÚDOS: 

Ginástica Geral 

 

3. ESTRATÉGIAS 

3.1 Atividades. 

- Alongamento; 

- Realizando um fadback das aulas anteriores. 

- brincadeira de apoiar a cabeça em triângulo desenhado no solo, atividades de 

apoiar a cabeça no solo e aproximar as pernas ate próximo aos braços, realizar a 

brincadeira da cobra cega; 

- Movimento de solo: fazer com que eles ergam as pernas apoiando as mãos no 

solo; 

- Relaxamento. 

 

3.2 Roda de conversa 

4. RECURSOS: colchão, giz e espaço aberto. 

5. AVALIAÇÃO: 
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Diálogo coletivo com foco no que foi realizado, como foi realizado, o quê elas 

brincaram e do quê mais gostaram/ dificuldades, dar visibilidade ás novas formas 

criativas de experimentar o se - movimentar da/na ginástica; solicitar sugestões. 

 

6. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Nesse dia foi realizada uma conversa revisando o que foi ensinado na aula 

anterior e, logo após, foi feito um alongamento e aquecimento com a brincadeira 

do morto vivo. Em seguida, dando início ao ensino do gesto da parada de três 

apoios, pedi para que eles ficassem sentados para que eu pudesse fazer a 

demonstração do que seria ensinado.  

Naquela aula iniciei mostrando que eles deveriam apoiar as mãos no solo e 

logo depois a cabeça, de forma que formasse um triângulo, erguendo as pernas e 

esticando-as para o alto e mantendo o corpo de ponta-cabeça apoiados nas mãos 

e na cabeça.  

Esse gesto também foi difícil de ser trabalhado com eles, pois não 

conseguiam se equilibrar e não tinham força para poder erguer seu corpo. Eles 

achavam engraçado quando eu demonstrava à subida e erguia minhas pernas, 

eles tentavam mas não conseguiam realizar, passei então a ajudar a fazerem a 

subida, e assim eles conseguiam ficar por algum tempo com o as pernas para o 

alto realizando a parada de três apoios, mas mesmo com o auxilio eles 

reclamavam de não terem  força para se manter naquela posição.  

Nessa aula, também houve momentos conturbados, assim como em todas 

as outras, havendo crianças correndo para todos os lados e não obedecendo aos 

meus pedidos para ficarem quietos, junto com a professora que nesse dia estava 

me auxiliando momentaneamente, pois sempre era o horário de seu 

planejamento, e mesmo com o auxilio da professora era difícil controlar a turma. 

Os alunos não tiveram progresso nesse gesto, assim como na aula anterior, 

que era a parada de dois apoios, sendo difícil para eles estarem fazendo a 

atividade proposta. Todos os alunos sentiram muita dificuldade em equilibrarem-se 

com a cabeça para baixo, se houvesse maior disponibilidade de tempo para a 

vivência do gesto, eles poderiam realizar com facilidade esse tipo de atividade. 
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Nessa aula foi feita uma nova tentativa de se fazer a parada de dois apoios, 

fazendo com que realizassem as mesmas atividades da aula anterior, foi pedido 

para que eles tentassem subir a parede de forma a estarem andando de costas 

engatinhando e subindo apoiando o pé na parede. Eles tentavam, mas não tinham 

força suficiente para erguerem e sustentarem seu corpo apoiados na parede.  

Considerei que nessa aula não houve um bom aproveitamento do que 

estava sendo ensinado, pois foi grande a dificuldade para os alunos realizassem o 

que foi proposto, por estarem dividindo o espaço com outra turma e uma seção de 

fotos que acontecia na escola.  

 

Plano de Aula sete 

 

AULA: 7          DURAÇÃO: 50 minutos  

TURMA: Grupo 5  LOCAL: CMEI 
 
1. OBJETIVOS 

- Revisão dos planos 

- Explorar os diferentes movimentos ginásticos artísticos (paradas de dois e três 

apoios); 

- Realizar atividades de parada de dois e três apoios individual e coletiva. 

 

2. CONTEÚDOS: 

Ginástica Geral 

 

3. ESTRATÉGIAS 

3.1 Atividades. 

- Alongamento; 

- Realizando um feedback das de todas as aulas anteriores; 

- brincadeira rolo humano; 

- Movimento de solo: fazer com que eles ergam as pernas apoiando as mãos no 

solo, fazer com que eles elevem as pernas com as mãos e a cabeça apoiado no 

chão; 
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- Relaxamento, sentados em circulo e conversando sobre o que eles aprenderam 

nas aulas. 

 

3.2 Roda de conversa 

4. RECURSOS: colchão e espaço aberto. 

5. AVALIAÇÃO: 

 Diálogo coletivo com foco no que foi realizado, como foi realizado, o quê 

elas brincaram e do quê mais gostaram/ dificuldades, dar visibilidade ás novas 

formas criativas de experimentar o se - movimentar da/na ginástica; solicitar 

sugestões. 

 

6. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

  Nesse último dia de intervenção foi realizado um alongamento e um 

aquecimento e fiz uma revisão do que havia sido ensinado durante todo o período 

da pesquisa. Foram trabalhadas as atividades que os alunos haviam vivenciado, 

de forma que eles demonstrassem os gestos ginásticos. Essa tarefa foi realizada 

em grupos e notei que eles se sentiam bem apresentando o que tinham aprendido 

nas aulas, mesmo tendo dificuldades em executar os gestos de parada de dois e 

três apoios e a estrela. Os problemas apresentados eram de falta de coordenação 

motora aliada à falta de equilíbrio e força, para que eles pudessem manter seu 

corpo erguido sobre os braços na parada de dois apoios, ou se manter em 

equilíbrio sobre os braços e a cabeça na parada de três. Na estrela também notei 

os problemas relacionados aos outros gestos. 
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Foto 8 – Os alunos realizando o espacate. 

 

Alguns dos alunos na parada de três apoios, gesto no qual eles deveriam 

apoiar as mãos e a cabeça no solo, formando o desenho de um triangulo, sendo 

que, apoiariam as mãos no chão e em seguida se inclinariam para frente apoiando 

a cabeça à frente das mãos, e após formarem a figura triangular deveriam 

suspender pernas com a força do abdômen, no entanto, estando com as mãos e a 

cabeça apoiados no solo, eles levantavam apenas uma das pernas, dando 

entender que estavam realizando a atividade. Já na parada de dois apoios, 

atividade em que os alunos deveriam flexionar o tronco e apoiar as duas mãos no 

chão, e tentar dar impulso com as pernas para que pudessem erguê-las, 

entretanto eles davam pequenos impulsos para cima de forma que pareciam estar 

dando coice no ar, pois as pernas eram lançadas para traz ao invés de serem 

jogadas para cima, mas eles gostavam do que estavam realizando.  

 Apesar de não conseguirem realizar essas duas atividades, mesmo com o 

auxílio do professor, nos demais gestos, grande parte dos alunos demonstraram 

alguma habilidade para realizá-los, sendo feito em meio aos empurrões, corre-

corre entre eles, e com a outra turma dividindo quase o mesmo espaço e tirando 

sua atenção. 



45 

 

 

CAPÍTULO 4 – REFLETINDO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

Como apresentado, as experiências que pude apreender com o trabalho de 

campo apontam uma série de fatores que podem ser encontrados em outros 

relatos apresentados em trabalhos que abordam o ensino da GG na Educação 

Infantil.  

O trabalho de Presta (2010) intitulado “Ginástica Geral: um conteúdo 

auxiliador no trabalho de movimento na Educação Infantil” vem ao encontro da 

pesquisa realizada no CMEI de Vitória/ES, pois traz no seu conteúdo a Ginástica 

Geral como uma forma de auxiliar o desenvolvimento motor da criança, ajustado 

ao campo de conhecimento do movimento, juntamente com formação 

psicossocial, sendo esses fatores incorporados em meio à ludicidade do conteúdo 

aplicado. 

Esse artigo aborda o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil 

(RCNEI), do Ministério da Educação (MEC), sendo um material que tem a 

intenção de direcionar o trabalho do professor nas áreas do conhecimento, tendo 

nos seus sub-temas: o movimento corporal das crianças como forma de 

aprendizado, sendo isso posto em tópicos, que são: ampliar, explorar, controlar, 

utilizar e apropriar-se, os quais auxiliam no trabalho da Educação Infantil, estando 

relacionados ao movimentar da criança, permanecendo estes tópicos unidos aos 

fundamentos “[...] saltar, equilibrar-se, rolar/girar, trepar, balançar/embalar,” 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.78). Estes temas, por sua vez, são utilizados 

pelo professor como base para que os alunos possam desenvolver sua percepção 

motora e corpórea relacionados a área do movimento, que é um campo de 

conhecimento no qual a Educação Física trabalha, sendo ela uma disciplina que: 

“[...] trata pedagogicamente, na escola da ciência de uma esfera denominada 

cultura corporal, (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.61). 

Nesse sentido, o trabalho reforça a idéia do RCNEI, no que se refere ao 

trato com o movimento, no qual deve ser também alvo do professor polivalente, e 

não apenas dos especialistas. O professor polivalente deve fazer com que as 
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crianças possam circular em todos os espaços do conhecimento relacionado ao se 

movimentar. 

Fica evidenciado que: o desenvolvimento motor, sem envolver outros 

campos das ciências, por si só, não irá contemplar outras áreas do conhecimento, 

pois, há uma necessidade de se fazer a criança se movimentar, de forma lúdica e 

cuidadosa, mas que também seja levada a refletir sobre sua realidade e o 

conteúdo trabalhado.   

Outro trabalho que trata da ginástica na Educação Infantil é o artigo de 

Ayoub (2005) que apresenta o trabalho realizado em duas Escolas de Educação 

Infantil, sendo que uma das experiências desenvolvidas pelos estagiários, que 

atuaram nessa intervenção, é diretamente ligada ao ensino da ginástica geral às 

crianças.  

Nesse caso pudemos notar que ambos os pesquisadores da cidade de 

Campinas/SP, quanto o da escola de Vitória/ES, tiveram que passar por 

adaptações diante de um quadro escolar já posto. Ou seja, adaptar-se aos 

espaços e ao horário da escola para ministrar aulas de educação física, uma vez 

que não possuíam os espaços adequados. 

Na escola de Vitória/ES não havia uma área de parquinho, como no referido 

trabalho realizado na cidade de Campinas/SP, sendo essa uma das adaptações 

mais frustrantes encontradas no CMEI de Vitória/ES, pois o pequeno espaço do 

pátio era dividido com outras turmas, o que tirava a atenção dos alunos da turma 5 

da Educação Infantil. 

Além disso, não utilizamos materiais oficiais ou alternativos para a 

abordagem da Ginástica, fato que talvez pudesse facilitar a exploração de 

possibilidades corporais dos alunos. Glomb (2001) coloca-nos que: a utilização de 

materiais nas aulas, mesmo que seja de maneira escassa, é uma forma de instigar 

a participação das crianças na aula, fazendo com que ela venha a externar sua 

criatividade, podendo utilizar o material empregado na atividade de modo que ela 

crie e recrie uma nova maneira de se trabalhar com o objeto que lhe for 

disponibilizado. Além de ser um atrativo para a aula, a utilização dos materiais 
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passa a proporcionar uma variedade de formas, movimentos e poses, sendo que a 

criança consegue de forma consciente protagonizar a releitura dos movimentos. 

Outro aspecto diferenciado, e em questão, é o caso de se ter um professor 

generalista atuando na Educação Física Infantil na cidade de Campinas, ao qual é 

dito no artigo que: a sua formação não é condizente para atuar no 

desenvolvimento da cultura corporal de movimento, pois durante o seu período de 

aprendizado, pouco ou nada se vê a respeito, aprendendo apenas a trabalhar com 

o psicossocial e desenvolvimento motor das crianças.  

Já no CMEI de Vitória/ES a escola contava com uma professora 

especialista, que já estava trabalhando com um projeto futebol, ao qual não fazia 

um paralelo com o novo plano que seria apresentado aos alunos, sendo esse a 

Ginástica Geral. Dessa maneira, mesmo com a professora especialista não foi 

dado um suporte para o desenvolvimento das atividades de pesquisa. 

Entretanto, um ponto em comum entre o artigo de Ayoub (2005) e a 

pesquisa, é que ambas baseiam-se no Coletivo de Autores (1992) para se 

trabalhar com o conteúdo Ginástico promovendo o conhecimento sobre o meio 

social, além da cultura corporal dentro e fora da escola. 

Nesse sentido, é pensada a formação cognitiva, pois através do trabalho 

realizado, a criança é apresentada como um ser que tem algo a acrescentar 

durante a realização de uma roda de conversa, seja ela inicial ou de encerramento 

de uma aula.  

Notamos também, que houve semelhança entre a experiência narrada por 

Ayoub (2001) e a desenvolvida em Vitória, faltou-nos abarcar os aspectos 

históricos-sociais, ponto bastante explorado no artigo lido. Carbinatto (2007) narra 

em um trabalho sobre o ensino da ginástica na Educação Infantil, que o uso do 

faz-de-conta, ou seja, utilizando a imaginação da criança, por meio de suas 

fantasias imaginária, permite um bom aproveitamento do que é ensinado às 

crianças, pois são levadas a vivenciar/experimentar uma história ou um jogo 

conduzido pelo professor. Talvez se tivéssemos feito uso desse recurso 

poderíamos ter abordado os aspectos históricos-sociais relativos à ginástica e 
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termos propiciado mais experiências lúdicas para as crianças. Esse trabalho com 

aulas historiadas também é mencionado por Glomb (2001). 

Nesse sentido a Ginástica como cultura, pode ser inserida nesse mundo 

imaginário infantil, pois, assim como nas histórias contadas nos livros, onde há 

obstáculos a serem transpostos, no ambiente gímnico também são encontrados 

algumas barreiras, então, podemos unir o faz-de-conta à prática de movimentos 

durante as aulas de Ginástica, sendo que para as crianças, o faz-de-conta é muito 

mais divertido, pois elas se sentem mais motivadas para a execução dos 

movimentos, pois, imaginam ser tal pessoa ou objeto. Também passam a 

conhecer sobre o espaço e aparelhos que podem ser utilizado para a prática da 

Ginástica no ambiente escolar ou fora dele (CARBINATTO, 2007). 

Houve também a percepção que os estagiários da professora Ayoub, no 

artigo que narra a sua experiência em 2001, sofreram a mesma dificuldade que a 

nossa com relação ao tempo destinado às aulas, pois o trabalho de ginástica 

realizado no âmbito escolar Infantil na cidade de Vitória/ES, teve um curto tempo 

de duração, sendo apenas sete encontros, mas, mesmo assim, pode-se observar 

que as tarefas e as conversas realizadas nessa pesquisa contribuíam para os 

desenvolvimentos: motores, psicossocial, cognitivo, e cultural, pois, por meio das 

atividades propostas aos alunos vimos que puderam aprender a se socializar em 

grupo, expressar opiniões. 

De acordo com Glomb (2001) por meio da Ginástica Geral, os/as 

meninos/as podem se relacionar socialmente de forma equilibrada, sendo 

proposta uma cultura diferente dos empurrões e agarramentos, que são 

fortemente percebidos quando se tem um grupo de alunos reunidos para uma aula 

de Educação Física. Essa cultura de movimentos trabalhados durante as aulas 

devem fazer menção ao mundo em que a criança está inserida, sendo ela 

protagonista na construção desse ambiente.  
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5. CONCLUSÕES: 
 

O objetivo desse trabalho foi o de levantar questões sobre como pode 

ocorrer a abordagem do conteúdo Ginástica na Educação Infantil, nas aulas de 

Educação Física, buscando levantar as dificuldades e possibilidades encontradas 

no desenvolvimento dessas aulas.  

Durante o período em que estava sendo realizada a pesquisa, foram 

encontradas muitas dificuldades, as quais de certa forma interferiram no decorrer 

do processo. Sendo que estes problemas serviram de forma construtiva como 

incentivo para a conclusão do trabalho, além de aparecer como base de um 

aprendizado, para que não seja realizado os mesmos erros em uma próxima 

experiência.  

Uma das dificuldades encontradas foi o relacionamento com os alunos, pois 

foram somente sete intervenções sem haver uma adaptação prévia com eles, 

sendo ensinado um novo conteúdo que não seria contemplado pela professora da 

turma, pois ela já estava trabalhando com outro projeto relacionado ao futebol. 

Esse distanciamento entre professor/pesquisador x aluno e professor/pesquisador 

x professora dinamizadora, foi um fato que poderia ser melhor trabalhado se 

houvesse uma disponibilidade maior de tempo, sendo estudado uma maneira de 

haver uma integração entre o trabalho realizado pela professora, e a pesquisa que 

seria realizada com os alunos. Assim, os alunos tiveram que se adaptar a um novo 

professor e a um novo projeto, deixando o que eles estavam acostumados a fazer, 

para vivenciarem uma nova experiência.    

O fato de se ter uma professora dinamizadora/especialista trabalhando na 

escola, poderia ter facilitado um pouco a relação entre o professor/pesquisador e 

os alunos, e ainda, acima de tudo, contribuído para uma melhor realização da 

pesquisa, pois, poderia ocorrer uma troca de experiência, e também a utilização 

do conteúdo da Ginástica Geral como uma forma de auxiliar o desenvolvimento 

motor da criança, ajustado ao campo de conhecimento do movimento, juntamente 

com formação psicossocial (PRESTA, 2010).  

As aulas foram desenvolvidas pelo professor/pesquisador, sem que 

houvesse o acompanhamento da professora dinamizadora, pois, com as referidas 
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trocas de horário que ocorreram, ela se encontrava em seu horário de 

planejamento, não havendo disponibilidade para o acompanhamento durante o 

período da aula. 

Notamos que apesar das dificuldades em conciliar o trabalho da pesquisa 

com o da professora dinamizadora consideramos que sua ajuda seria profícua, 

pois encontrava-nos em uma situação diferente da pesquisa realizada na 

Educação Física na Educação Infantil, na cidade de Campinas (AYOUB, 2005), 

onde havia a presença de uma professora generalista atuando, e que a sua 

formação não era voltada para desenvolvimento da cultura corporal de movimento. 

Dessa forma, discordamos dos preceitos apontados no documento RCNEI, no 

qual o trato com o movimento deve ser alvo do professor especialista, assim como 

também do professor generalista/polivalente. Vemos que na formação dos 

profissionais envolvidos no trato com a cultura corporal, em especial o professor 

de Educação Física, eles podem melhor propiciar experiências corporais às 

crianças de forma sistematizada e dirigida, mais do que dos professores 

generalistas. 

Outro aspecto problemático encontrado na pesquisa foi o ambiente onde 

foram realizadas as aulas de Educação Física. Na Escola de Educação Infantil de 

Vitória/ES esse era inadequado, pois as aulas eram realizadas no pátio da escola, 

não havendo área de parquinho.  A intervenção foi realizada num recinto que 

ocorria a circulação de funcionários, pais de alunos e visitantes da CMEI. Além 

disso a ocorrência de atividades como: exposições de livros, para serem vendidos 

e seções de fotos para álbuns dos alunos, foram fatos que atrapalharam nossa 

intervenção, uma vez que algumas crianças não se concentravam, pois o atrativo 

visual que lhes era propiciado, tirava-lhes a atenção, deixando boa parte da turma 

dispersa durante o processo do ensino-aprendizado. 

Notamos que também, além da falta de espaço físico adequado, a falta de 

materiais para as aulas também não favoreciam a prática das atividades, pois 

eram escassos, dificultando o processo de ensino-aprendizado. 

Apesar de haver poucas condições estruturais conforme apontado, o 

trabalho foi desenvolvido com apoio da parte administrativa da CMEI, que 



51 

 

 

auxiliava nos momentos que ocorria a dispersão dos alunos, por conta de um 

intenso movimento na área reservada a aulas de Ginástica pelos indivíduos 

supracitados.  

Embora enfrentando a falta precoce de um relacionamento prévio com o 

grupo docente e discente, realização do trabalho no ambiente sem um espaço 

adequado, aliado a falta de materiais apropriados, a pesquisa foi realizada e 

concluída com grande satisfação, pois pode ser observado que, ambas as partes 

professor/pesquisador e crianças, vivenciando estas condições adversas, 

assimilaram os conteúdos aplicados durante o período de ensino-aprendizado. 

Notamos que os alunos conseguiram vivenciar as atividades de maneira 

prazerosa e lúdica praticando os movimentos ginásticos, com companheirismo, 

organização e respeito ao colega.  

Uma das questões levantadas para a realização desse trabalho foi a falta 

de experiência que muitos professores têm para trabalhar o conteúdo Ginástica 

nas aulas de Educação Física nas escolas, mesmo com a inexperiência do 

pesquisador em desenvolver esse conteúdo para o grupo de ensino escolhido.  

Essa falta de experiência com a Ginástica fez com que o pesquisador 

repensasse as formas de ação pedagógica e acrescentasse na sua formação 

inicial elementos importantes para sua futura ação profissional. Desse modo, todo 

o trabalho relatado nesse texto mostra a importância de estarmos sempre 

buscando novos conhecimentos e não sermos temerosos diante dos desafios que 

nos são impostos. 

Também podemos notar que o trabalho com a Ginástica Geral nas aulas de 

Educação Física na Educação Infantil pode ser realizado, desde que seja bem 

elaborado e estruturado, pois, por meio da cultura corporal, o professor pode 

ampliar o leque dos conhecimentos histórico, social e cultura dos alunos.  

Diante dos fatos expostos, apontando as dificuldades e as possibilidades de 

se trabalhar a Ginástica Geral, fica evidente que a integralização de ensino-

aprendizado, por meio da manifestação da cultura corporal do movimento, pode 

ser trabalhada nas escolas, seja ela de Educação Infantil, Fundamental ou Ensino 

Médio, pois, o aprendizado realizado dentro das instituições escolares, rompem as 
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barreiras e os muros da escola, fazendo com que os alunos pratiquem o 

conhecimento adquirido no ambiente social.   
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