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Resumo 

 

Trata-se de um relato de experiência de um projeto extracurricular realizado em uma 

escola particular em Vitória/ES. O objetivo desse texto foi apresentar uma metodologia 

de trabalho com a Ginástica. Participaram do projeto em torno de 60 crianças de 4 a 8 

anos. Foi adotado como metodologia o memorial de formação com base nas memórias 

da autora a respeito do trabalho semanal realizado de outubro a dezembro de 2014, em 

um projeto extracurricular de ensino-aprendizado da Ginástica Artística. A partir dos 

dados levantados foi realizada uma reflexão na qual apresenta-se as interrelações 

existentes entre a experiência e o aprendizado ocorrido no curso de formação inicial em 

Licenciatura em Educação Física.  

 

Palavras chaves: Ginástica, Ginástica para Todos, Memorial de formação. 
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Introdução 

 

Meu primeiro contato com a ginástica aconteceu quando tinha 5 anos. Eu 

morava em um condomínio no Rio de Janeiro e me interessei em participar da escolinha 

de Ginástica Acrobática. Na época, já estava enjoada do ballet que fazia desde os 3 anos 

e adorava a ideia de aprender a cambalhota, a ponte e a parada de dois. Era uma aluna 

exemplar e me realizava aprendendo os movimentos sozinha. 

Depois de um ano, mudei de cidade e, quando cheguei em Vitória, não encontrei 

nenhuma atividade parecida com a ginástica perto de onde morava, e essa aptidão ficou 

guardada. Enquanto isso, fui praticando outras atividades como jazz, ballet e dança 

contemporânea. 

No final do ensino médio, eu precisava decidir minha profissão. Nesse 

momento, me recordei da minha avó que sempre me encantava com suas histórias sobre 

a Licenciatura, do tempo em que era professora. Além disso, também me lembrei de 

todo prazer que tinha ao praticar as aulas de ginástica e das danças que fiz durante toda 

minha infância. Assim, optei pela Educação Física, e no ano de 2009 ,entrei para o 

curso de Licenciatura. 

No quarto período da faculdade, reencontrei a ginástica, e descobri que poderia 

participar de uma disciplina optativa do curso e nela poderia dar aulas de ginástica para 

crianças de diversas idades. Na unidade curricular denominada ATIF “Educação Física 

e Linguagens I” as crianças faziam duas aulas por semana, de 2 horas de duração cada, e 

durante a aula dividíamos os alunos por faixa etária em 2 grupos. Trabalhávamos não só 

a Ginástica Artística (GA), como a Ginástica Rítmica (GR), a Ginástica Acrobática 

(Ginacro) e a Ginástica Geral (GG) ou Ginástica para Todos (GPT). As aulas eram 

divididas por modalidades gímnicas para que as crianças conhecessem as 

especificidades de todas. Ao longo do semestre em que atuei nessa disciplina descobri 

como seria ser professora de ginástica e percebi o quanto é importante a participação 

ativa do professor. 

Além da unidade curricular optativa, no quarto período, ainda cursei 

“Conhecimento e Metodologia da Ginástica”, que me fez compreender a sua História, 
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os diferentes tipos de ginástica e as diversas possibilidades de se trabalhar com esse 

conteúdo na escola.  

Naquele nesse período (4º Período), surgiu a oportunidade de fazer um estágio 

em uma escola particular, dando aula de GA para meninas de 3 e 4 anos. Era um desafio 

enorme, pois na UFES eu ministrava as aulas com a supervisora da disciplina e mais 

alguns colegas de curso, e na escola seria só eu e as seis alunas.  

Durante o 5º. período, por uma necessidade financeira, me afastei um pouco do 

envolvimento inicial que eu tinha no curso, mas não deixei de trabalhar no estágio com 

a GA e meu entusiasmo manteve-se e me motivou a escrever esse Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). 

Nesse caso, esse trabalho caracteriza-se como um memorial de formação que de 

acordo com Paiva et al (2013, p. 48) configura-se como [...] escritos elaborados 

durante o processo de formação, inicial ou continuada, que são concebidos como TCC 

no ensino superior [...]. 

 No caso desse texto, meu objetivo foi apresentar uma metodologia utilizada para 

a abordagem do tema Ginástica em aulas extracurriculares no ambiente escolar.  Dessa 

forma, eu relato um pouco da experiência que desenvolvi durante os 4 anos do meu 

trabalho como estagiária na atividade extracurricular de Ginástica. Especificamente, 

apresento o projeto Flicts no qual pude aliar os conhecimentos que adquiri durante 

minha formação inicial. 

Assim, primeiramente, descrevo a estrutura física da escola na qual atuo até hoje 

como estagiária e a metodologia de trabalho que desenvolvo com as crianças. Em 

seguida, apresento o Projeto Flicts, bem como o seu significado. E, por fim, faço uma 

reflexão da importância desse projeto para minha formação inicial e para o aprendizado 

das crianças atendidas. 

 

A escola e o projeto de Ginástica Artística  
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Esse projeto foi desenvolvido em uma escola particular localizada em um bairro 

nobre, bastante populoso e movimentado da cidade de Vitória/ES no horário 

extracurricular, das 18:40h. as 19:40h. 

A escola em questão atende alunos do maternal 2 ao 3º ano do ensino médio. 

Educação Infantil acontece no período vespertino e o Ensino Médio, no matutino. Já o 

Ensino Fundamental I e II acontecem tanto na parte da manhã quanto da tarde.  

Como há uma grande quantidade de alunos, existe a necessidade de que a 

estrutura predial da escola seja bem grande, e isso só é possível, pois a escola se 

mantém afastada da cidade. 

São ao todo 4 andares. No térreo, há um estacionamento, uma secretaria, cantina, 

salas de aula da Educação Infantil, banheiros feminino e masculino, sala da diretora, 

capela, pátio, uma quadra coberta, a sala de ginástica, almoxarifado e o ginásio que se 

localiza no térreo, em uma área afastada do prédio. No segundo e terceiro andar são 

diversas salas de aula e banheiros, além da biblioteca, sala de informática, laboratório de 

Química e Física e reprografia. No último andar, está localizado um restaurante e sala 

dos professores.  

A escola ainda possui uma quadra afastada do prédio principal, uma casa na 

gruta, além de acesso a uma praia.  

 

As aulas de GA são desenvolvidas em uma sala fora do prédio principal da 

escola, onde é proibido que a parede ultrapasse 1,50 metros, sendo finalizada com 

grade, o que permite que a chuva atrapalhe constantemente a aula, além de facilitar para 

que os pais assistam às aulas. De toda forma, é um ambiente físico que atende os fatores 

de segurança defendidos por Nunomura et al,(2009, p.209): 

Aspectos gerais do ambiente como luminosidade; temperatura; limpeza e tipo 
de piso; obstruções no solo (pregos, ganchos buracos, saliências, etc.) 
atividades próximas à parede; disposição dos equipamentos; área de 
aterrissagem ao redor dos equipamentos; direção do fluxo de alunos entre os 
equipamentos; manutenção constante dos equipamentos; adaptação dos 
equipamentos à idade; tamanho e nível de habilidade do grupo; estabilidade 
dos equipamentos; utilizações de colchões e suas combinações de forma 
adequada para cada tipo de aterrissagem são necessárias para tornar o 
ambiente de prática (da GA) seguro. 
 

A Sala de ginástica não possui aparelhos oficiais, e sim aparelhos auxiliares e 

adaptados que, segundo Nunomura et al (2009, p. 204) são utilizados na aprendizagem 

dos fundamentos e de elementos específicos de GA, sem distinção do nível de 

habilidade ou categoria competitiva, sendo eles três colchões grandes, nove colchões 



8 
 

sarneige, dez colchonetes, duas pranchas de salto, uma trave de equilíbrio, um mini 

trampolim, diversos arcos, um banco sueco, doze pneus, uma escada de coordenação 

motora, uma corda amarrada ao teto, cordas de diversos tamanhos. 

O projeto atende meninas de 4 a 8 anos, divididas por habilidades e idades em 4 

grupos, dois dias na semana totalizando 60 alunas. Mais da metade das alunas, já fazem 

ginástica na escola há mais de 1 ano, o que contribui para a grande procura por vaga no 

projeto.  

O grupo de alunas apesar de ser grande e heterogêneo, com relação a 

coordenação motora, habilidade física e idade, é um grupo que interage muito bem. São 

raras as vezes que temos que interferir em algum problema de relacionamento. Contudo, 

os grupos de afinidade são bem evidenciados entre as da mesma sala de aula. 

Em relação ao aspecto conceitual, as alunas possuem facilidade para 

compreender os exercícios propostos, interagindo com os professores e sugerindo 

atividades e brincadeiras. 

O projeto acontecesse em horário extracurricular e a escola ainda oferece como 

opção para os alunos aulas de Futsal, Basquete e Vôlei. Para as meninas, só é possível 

Vôlei e a Ginástica, porém, o Vôlei só é possível matricular-se a partir dos 7 anos.  

Como a professora da Educação Infantil de Educação Física é a coordenadora do 

projeto, a procura por vagas é muito grande. Temos uma lista de espera com mais de 30 

crianças, e, devido a falta de espaço físico, não é possível abrir outras turmas.  

A turma de GA é dividida em 4 grupos por idade e habilidades, apesar das aulas 

acontecerem no mesmo espaço e horário. Cada grupo tem o seu professor responsável e 

é ele que define o objetivo e planejamento de aulas junto com a professora 

coordenadora, que é a responsável pelo projeto. Essa professora é a que contrata os 

professores auxiliares, faz a matricula das crianças, traça os objetivos gerais do projeto, 

auxilia na organização das aulas e define grande parte das apresentações. 

O grupo 1 (com faixa etária de 4 e 5 anos), o qual eu sou responsável, é formado 

por crianças menores e tentamos fazer com que todos os exercícios sejam realizados em 

forma de brincadeira. Antes de trabalhar com elementos ginásticos, procuramos 

desenvolver a coordenação motora, conhecimento corporal, equilíbrio, força e 

resistência, para, paralelamente a isso, ensinar a Ginástica. Em geral as aulas são 

planejadas para que cada grupo utilize o solo em uma aula, a trave ou o salto na próxima 

aula da semana. Com esse rodízio todas as alunas experimentam todos os aparelhos 

durante o mês. As aulas começam com um alongamento e aquecimento para todas as 
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alunas juntas, que segundo Nunomura et al (2009, p. 212) deve despertar e estimular os 

sentidos “[...] pois além de preparar o organismo para a atividade física, introduz o 

praticante no universo que será criado ao longo da aula”, após esse primeiro momento, 

os grupos são divididos e cada professor propõem os seus exercícios, sendo obrigatório 

trabalhar força, flexibilidade, equilíbrio e no mínimo 2 elementos ginásticos por aula. 

Abaixo apresento um modelo do Plano de Aula. 

 

Plano de Aula 

 

DURAÇÃO: 60 minutos    TURMA: Grupo 1 

LOCAL: Sala de Ginastica  

 

Objetivos: 

Explorar diferentes movimentos da Ginástica Artística. (rolo para frente, rolo 

para trás e estrela) 

Realizar atividades de força e resistência. 

 

Atividades Propostas: 

- Alongamento inicial 

- Em duplas, 15 abdominais em duplas e batendo palma na mão da colega e 20 

remadores imitando o super-homem. 

- Todas juntas, espalhadas pelo colchão, realizar o rolo para frente, sem 

colocar as mãos para levantar (3 vezes). 

- Uma de cada vez, fazer o rolo para frente passando por dentro do bambolê. (2 

vezes). 

- Subir na corda até o final, e depois segura na corda com as mãos e afasta os 

pés, com o joelho estendido (01 vez). 

- Todas juntas, fazer a bolinha para trás, colocando a mão no local certo do 

rolo para trás (5 vezes). 

- Uma de cada vez, rolar para trás sozinha, saindo da prancha, logo em 

seguida, fazer outro saindo do colchão com a ajuda da professora (2 vezes). 

- Fazer a estrela usando o educativo da corda. (5 vezes). 

- Alongamento final (vela e avião). 
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Recursos: 3 Colchões sarneige, 1 bambolê, corda no teto, 1 corda solta e 

prancha.  

 

Avaliação: 

Durante a aula, perceber a interação das crianças com as atividades, e ao final, 

questionar o que elas mais gostaram, e o que querem fazer de novo na próxima aula.  

 

A professora coordenadora do projeto de GA sempre define o calendário de 

apresentações no início do ano, junto com a gestão da escola, e passa para nós, 

professores auxiliares. Na última apresentação do ano nos é exigido um esforço maior 

para que essa seja mais elaborada, pois fazemos desse momento o encerramento das 

atividades anuais. Além disso, como acontece no meio do mês de dezembro, o clima de 

final de ano contagia a todos o que causa uma empolgação coletiva no projeto. 

Não faz parte dos objetivos do projeto de GA levar nossas alunas para 

participarem de competições então, para que os pais acompanhem o progresso das 

crianças, realizamos no mínimo 3 apresentações durante o ano, a primeira no dia das 

Mães, a segunda no dia dos Pais, e a última de encerramento do ano, sendo essa última 

a única apresentação que juntamos as turmas de segunda/quarta e terça/quinta. 

Além da necessidade do acompanhamento dos pais, entendemos que é de 

extrema importância para os alunos esses momentos de demonstração do que 

aprenderam. Apesar do foco do projeto no qual leciono é a Ginástica Artística, vejo na 

experiência da apresentação dos conteúdos gímnicos aprendidos uma grande 

semelhança com a metodologia de trabalho da Ginástica Geral ou Ginástica para Todos. 

 

O Projeto Flicts 

 

Em 2014 eu estava realizada com o trabalho que tinha feito com o meu grupo, ao 

longo do ano. Foi o primeiro ano que pude perceber claramente a evolução das meninas, 

onde me permiti me envolver emocionalmente com elas e me enxerguei como 

professora responsável pelo seu aprendizado. A apresentação do projeto final foi 

emocionante para mim, sabia que no ano seguinte muitas continuariam na ginástica, 

mas elas já estavam habilidosas o suficiente para passar para o próximo grupo e que 

mesmo que eu continuasse no projeto, não seria mais a professora delas. 
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Segundo Larrosa (2002) a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o 

que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. E pela primeira 

vez, na projeto, vivi uma experiência tão marcante e me deixei envolver totalmente. 

Naquele ano, como de costume, conversando com a professora coordenadora e 

decidimos que a apresentação de final de ano do projeto seria baseada no livro FLICTS 

do Ziraldo.  

O livro narra o drama da cor Flicts, “uma cor muito rara e muito triste” que ao 

longo da história vai percebendo que não tem as características das outras cores 

conhecidas e também não está presente em nenhum lugar como na caixinha de lápis de 

cor, no arco íris, nas bandeiras e no semáforo, além das cores não deixarem ele se juntar 

a elas.  

Com essa história conseguimos discutir com as crianças a questão das aparências 

e das diferenças já que Flicts era uma cor como outra qualquer, mas por ser diferente 

não era conhecida e nem estava nos lugares comuns. Também dialogamos sobre a 

exclusão, já que no enredo da história a cor tentava se agregar com as outras e não era 

aceita. Então, pela riqueza de conteúdos nesse clássico da literatura, o escolhemos para 

ser o tema da nossa apresentação de fim de ano. 

Como a apresentação não poderia ser muito longa, escolhemos as partes do livro 

que são mais próximas das crianças e que seriam mais fáceis de serem demonstradas na 

coreografia. E, assim, representaríamos as cores Flicts, vermelho, amarelo, azul, a caixa 

de lápis de cor, o arco íris, as bandeiras, o sinal e a lua.  

Durante o planejamento lembramos que tínhamos uma aluna que estava no 

projeto de GA desde o início e que no ano seguinte ela, obrigatoriamente, estudaria na 

parte da manhã e, não poderia mais continuar nas aulas e resolvemos homenageá-la com 

a sua escolha para representara cor Flicts. Como era uma aluna bem habilidosa 

decidimos que ela participaria de algum momento em todas as coreografias, para 

mostrar que ela não fazia parte do que estava sendo representado pelos grupos. Após 

definir a cor principal, definimos as outras 3 alunas representariam o vermelho, amarelo 

e o azul, o critério para a escolha era que seriam aquelas que faziam ginástica há mais 

tempo, sendo as únicas que se apresentariam individualmente. E assim, fomos 

montando o espetáculo, designando a cada turma uma parte do livro. 

Ao final do planejamento o grupo 1 (4 e 5 anos) representou o arco íris, o grupo 

2 (6 e 7 anos) representou a caixa de lápis de cor, o grupo 3 (7 e 8 anos) as bandeiras, o 

grupo 4 (8 e 9 anos) o sinal.  
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Após esse primeiro planejamento conversamos com todos os professores para 

pensar em estratégias em como trabalhar o conteúdo do livro além das coreografias, e 

cada um ficou responsável por pensar em atividades que envolvessem o seu grupo com 

a parte da história do livro que representariam.  

No total teríamos 12 aulas para desenvolver esse projeto, porém, a partir da sexta 

aula as duas turmas (segunda/quarta e terça/quinta) seriam convidadas a ir para a 

ginástica todos os dias, e a partir da nona aula, somente ensaiaríamos durante o horário 

da ginástica, sem ter outra atividade. 

O grupo que sou responsável representou o arco íris. Iniciei indagando se elas já 

tinham visto um arco íris. Então questionei se alguém sabia o porque do arco íris só 

aparecer em alguns momentos e ninguém soube me responder. A partir dessa introdução 

pedi para que pesquisassem sobre isso em casa, para a próxima aula. Conversei com os 

pais para que eles ajudassem as crianças nessa tarefa. 

Na próxima aula conversei com as meninas sobre o que elas tinham pesquisado, 

e a maioria já sabia que o arco íris acontecia somente em dias de sol e chuva, 

simultâneos, e para não entrar em uma explicação científica, que não fazia parte do 

nosso objetivo, disse que graças a transparência das gotas da chuva e a luz do sol cada 

cor aparecia em uma parte do céu, e assim conseguíamos ver o arco íris.  

Durante a segunda aula aproveitei os arcos que tínhamos nas cores do arco íris, 

para trabalhar a coordenação motora. Além disso, as crianças precisavam gravar o lugar 

delas na coreografia. Então, questionando a ordem das cores nos lembrávamos a ordem 

das meninas, já que cada uma representava uma cor do arco íris. 

Procurei atividades nas quais fossem exigidas rapidez e equilíbrio, assim com os 

arcos ainda espalhados sugeri coelhinho sai da toca, com um pé só, sendo permitido 

pisar com os dois pés apenas dentro dos arcos. Uma aluna sugeriu que a brincadeira 

chamasse “saci sai da toca” e aceitamos e a brincadeira mudou de nome.  

Em seguida, pedi para que cada uma colocasse o arco que representava sua cor 

na coreografia, no arco que tinha desenhado nos colchões, e depois todas tinham que 

passar pulando por dentro dos arcos, com os dois pés juntos. Após essa primeira parte 

da aula, o planejamento era que elas passassem por dentro do arco fazendo um 

rolamento para frente com os dois pés junto. Quando fui escolher o arco, todas queriam 

que eu escolhesse o arco da cor delas, e aproveitei a situação para incluir a “cor Flicts”, 

busquei outro arco e disse que nós já tínhamos brincado com os arcos delas, e que agora 
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íamos brincar com o outro, que não teve oportunidade de brincar antes. Elas reagiram 

bem e a aula seguiu como planejada.  

No início da aula 03 espalhei os arcos coloridos no colchão e pedi para que elas 

organizassem na ordem do arco-íris e na ordem da apresentação, percebi que as alunas 

tinham aprendido já sua posição e, por isso, acertaram a atividade. Com os arcos 

organizados em fila, pedi que elas pulassem através dele, primeiro com os dois pés, e 

depois com um pé. Para a terceira atividade da aula, planejei o rolo para frente dentro do 

arco, e cada aluna realizou esse exercício 3 vezes. No planejamento ainda tinham duas 

atividades de salto, mas por causa do horário, só realizamos uma, na qual as crianças 

corriam do banco sueco para o mini trampolin e terminavam realizando um salto 

estendido para o colchão gordo. Durante a conversa final percebi que muitas alunas 

ainda não tinham se interessado em ler o livro e, conversando com os professores 

responsáveis pelos outros grupos, identificamos que a maior parte das alunas do projeto, 

ainda não tinham conhecimento da história que seria representada. 

A primeira atividade da aula 04 era lembrar as alunas que o livro estava 

disponível na biblioteca e que se elas lessem iam entender melhor o contexto da 

coreografia. Como meu grupo tem a idade entre 4 e 5 anos, conversei com os pais, para 

que eles lessem ou ajudassem as crianças a lerem o livro porque ele é um pouco grande 

para essa faixa etária. Na aula trabalhamos força com a ajuda de pneus coloridos, para 

elas irem formando o arco íris, e depois fomos para a trave de equilíbrio, onde elas 

tinham que fazer o passé, battement e o avião que são três exercícios ginásticos que 

estão presentes na coreografia.  

Na quinta aula contei para as alunas sobre a lenda do pote de ouro no final do 

arco íris, e que na ginástica ao invés de pote de ouro tínhamos várias estrelinhas. Então 

propus uma atividade onde elas tinham que fazer 2 rolos para frente e depois 2 estrelas, 

representando o pote de ouro. Como elas tem preferência no elemento gímnico estrela e 

precisávamos melhorar para a apresentação, tentei empolgá-las ainda mais, e funcionou, 

era perceptível o esforço para melhorar.  

A sexta aula, foi a última na qual as turmas ainda estavam separadas.Então, era 

quase a despedida das aulas cotidianas, ao invés de focar mais na apresentação, planejei 

uma aula na qual privilegiei as atividades favoritas delas. Começamos pulando corda, 

depois subimos na outra corda que fica amarrada no teto, voltamos com a brincadeira do 

“saci sai da toca” e, para terminar, antes do ensaio, conversei com elas sobre o que mais 

gostaram de aprender na ginástica e, surpreendentemente, em meio as falas de “estrela, 
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pular corda e ponte”, duas meninas falaram que gostaram mais de aprender as cores do 

arco íris. Nesse momento, me lembrei do quanto o “novo” encanta a criança. Podíamos 

ter passado somente a coreografia e feito a apresentação final que para os pais. Isso já 

estaria suficiente, mas elas desejam sempre aprender algo novo, não importa se 

aprendem algo que não é conteúdo ginástico na aula, o que importa para elas é o 

conhecimento.  

Na sétima aula, estavam todas as alunas do projeto. Então, planejamos fazer o 

ensaio exatamente como seria no dia. A professora coordenadora do projeto foi 

narrando a história do livro e quando chegava na parte da coreografia os grupos iam se 

apresentando. 

Nesse momento, as alunas entenderam o livro como um todo, e, quando 

juntamos a turma para a conversa final, uma aluna sugeriu  

“- Professora, a Manuela (que representa o Flicts) pode dançar a minha 

coreografia toda, eu chego para o canto e ela cabe ali.” 

Na hora todas as alunas aprovaram o que ela disse, e eu aproveitei para 

conversar com elas sobre essa exclusão que acontece no livro. Perguntei se elas 

gostariam de estar no lugar da colega, se acham que a colega ia ficar feliz em não poder 

participar de nada da história e, é claro, que todas responderam que não. Expliquei que 

ali estávamos representando o livro, então, não podíamos mudar, porém, era para elas 

lembrarem disso quando estivessem no recreio, ou em outro lugar brincando com algum 

colega. Na mesma hora elas lembraram de situações de exclusão, e como a aula já 

estava no final, deixei elas contarem as experiências que passaram. 

Foi nesse momento que percebi que ouvindo as histórias das colegas, e 

principalmente, como cada uma se sentiu quando excluída, que elas conseguiam ter um 

entendimento maior. Notei que era uma história do contexto delas e muitos casos 

relatados aconteceram dentro da sala de aula. E assim, o assunto principal que estava 

tentando transmitir a elas com a história do livro foi compreendido.O meu papel foi de 

organizá-las para que cada uma falasse de uma vez e de mostrar o quanto era importante 

ouvir a historia da colega e questionar as situações narradas para entender se o que tinha 

acontecido foi algo superado ou não. Confesso que estava com receio de aparecer algum 

caso onde eu não conseguisse ajudar e acabasse criando uma situação onde eu não 

tivesse controle.  

A oitava aula seria a única aula em que eu poderia dar alguma atividade além do 

ensaio, com as duas turmas juntas. Como eram 14 alunas pensei em atividades em que 
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todas poderiam realizar o mesmo movimento e, também, que fossem mais dinâmicas. O 

planejamento incluiu, como primeira atividade, o rolo para frente todas juntas e depois 

estrelas. Elas fizeram esses exercícios em 10 minutos e, logo em seguida, fomos para o 

ensaio geral.  

Penso que é importante as alunas fazerem outras atividades além do ensaio, pois 

durante as apresentações elas acabam ficando muito tempo paradas, e como estão na 

infância, começam a se sentir entediadas. 

No planejamento do projeto as quatro últimas aulas seriam todas de ensaio, sem 

nenhuma outra atividade. Porém, como as meninas são muito novas, tinham dificuldade 

em ficar apenas assistindo ao ensaio dos outros grupos. Para solucionar essa situação, eu 

treinava com elas os elementos gímnicos que estavam na coreografia e que poderíamos 

executar sem atrapalhar o andamento do ensaio. Ao mesmo tempo, explicava o que 

estávamos fazendo, mas no dia da apresentação elas precisavam se concentrar. Confesso 

que estava bem preocupada com esse momento, pois sabia que no dia ficaria difícil 

conter a ansiedade delas, mas também compreendia a importância desse momento. 

E, finalmente, chegou o dia da apresentação, e como de costume as meninas 

ficaram nervosas o dia inteiro. Podemos compartilhar da outra boa experiência sobre 

apresentação de crianças narrada por Ayoub, Graner (2013 p. 42), no âmbito da GPT, 

que se remete a essa que apresento:  

A participação no fórum foi extremamente marcante para os alunos por uma 
série de motivos. Eles ficaram espantados ao avistar um grande ginásio, com 
iluminação, linóleo, e um grande numero de pessoas assistindo. Pude 
perceber seus “olhinhos brilhando” diante de tamanha novidade. A 

expectativa, ansiedade, alegria atrás do palco, momentos antes da 
apresentação, contagiava as crianças enormemente. A apresentação ocorreu 
muito bem e foram muito aplaudidos. 
 

Neste caso há estudos que afirmam a importância da demonstração pública como 

forma de síntese do que é aprendido. Silva (2013) relata-nos a seguinte experiência 

vivida por ele: 

Os momentos que antecederam a apresentação foram de tensão por parte das 
crianças que, já devidamente vestidas e posicionadas atrás das coxias do 
teatro, não se continham e olhavam até mesmo por baixo do tecido, para ver 
se a platéia estava cheia, apesar dos pedidos para ficarem calmas e se 
concentrarem. 
Quando o cerimonial de abertura do festival se encerrou, foi anunciada a 
composição coreográfica “Girassol” e, quando a música começou, elas 
entraram e se apresentaram melhor do que nos ensaios, talvez motivadas pelo 
público e os pais presentes.Encerrada a apresentação, foram prontamente e 
animadamente aplaudidas e depois de agradecerem, desceram do palco para 
acompanhar da platéia as demais apresentações da noite [...] (SILVA, 2013, 
p.114-116) 
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No caso da apresentação das minhas alunas, para piorar o nervoso de todas, ao 

final desse dia, teve um acidente na terceira ponte e muitos pais se atrasaram. Portanto, 

quando as alunas começaram a chegar fomos fazendo alongamento e tentando entretê-

las para que não sentissem a falta dos pais e, quando todos chegaram, começou a nossa 

apresentação que foi um sucesso. 

 

Reflexões sobre a experiência do Projeto Flicts 

 

Refletindo sobre o projeto, penso que apesar dele ser de Ginástica Artística 

algumas características do projeto Flicts são da Ginástica para Todos (GPT) que de 

acordo com Toledo e Schiavon (2008, p. 221) é: 

[...] uma manifestação da cultura corporal, que reúne as diferentes 
interpretações da Ginástica (Natural, Construída, Artística, Rítmica 
Desportiva, Aeróbica, etc.) integrando-as com outras formas de expressão 
corporal (Dança, Folclore, Jogos, Teatro, Mímica, etc.) de forma livre e 
criativa, de acordo com as características do grupo social e contribuindo para 
o aumento da interação social entre os participantes 

 

Nesse sentido, considero essa aproximação como algo positivo para as alunas, 

pois o conhecimento que elas adquiriram com o projeto não seria alcançado se nos, 

professores, estivéssemos presos a uma única manifestação da ginástica. Entretanto, 

poderíamos ter utilizado mais recursos da GPT como, por exemplo, a participação das 

alunas no processo de composição coreográfica, que para essa modalidade, será sempre 

configurada como uma produção coletiva, sem a figura do coreógrafo sendo todos 

autores e atores do espetáculo, e o professor é responsável por mediar as situações 

conflitantes buscando incentivar o diálogo e as trocas de experiência para se chegar aos 

acordos e consensos na elaboração da composição coreográfica (AYOUB; GRANER, 

2013). 

Apesar de saber que poderia ser diferente, não tenho autoridade suficiente no 

projeto para definir isso, e apenas ensino as meninas a coreografia que foi definida pela 

professora coordenadora. 

Durante as aulas o meu papel como professora foi o mesmo definido por 

Nunomura et al (2009, p.202) que é o de proporcionar a maior gama de experiências 

motoras possíveis para que cada um atinja seu potencial máximo de desenvolvimento. 

Esse estímulo se manteve durante os ensaios, na busca de explorar ao máximo os 
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movimentos das crianças e pensando em formas de, gradativamente, melhorar o 

aprendizado de todas. 

Entendo que o professor de Educação Física não deve limitar o conhecimento e 

as experiências dos estudantes em uma única manifestação da ginástica, entendo como 

algo positivo para as alunas essa mistura de elementos que fizemos durante o projeto de 

fim de ano.  

Esse projeto Flicts foi de grande importância para a minha formação inicial, por 

ter tido a oportunidade de alinhar o conhecimento que tive na universidade com a 

vivência, além da oportunidade de crescimento com a experiência dos outros 

professores e com o meu relacionamento com as crianças. 

Nesses três anos que vivi o projeto de GA, notei que a minha ligação com as 

alunas foi ficando cada vez mais estreita, percebo que quanto mais tempo passou, maior 

a confiança e melhor a nossa relação, além disso, percebo a evolução das meninas tanto 

na parte motora e conhecimentos ginásticos, quanto na parte social.  

Por fim, espero que as meninas levem o gosto da prática da ginástica para o resto 

de suas vidas. Posso dizer que no meu caso essa experiência me marcou a infância e me 

trouxe para os caminhos da Educação Física e da docência me inspirando a narrar essa 

experiência que vivi na formação inicial.  
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