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CONCEITOS  

 
1. “A Ginástica Geral (GG) é um fenômeno sócio-cultural, expressado através de 

movimentos gímnicos; apropria-se dos fundamentos das outras ginásticas, da 
dança, do folclore, das artes cênicas, das técnicas circenses, podendo utilizar 
material alternativo ou a combinação deles [...] O princípio básico da GG é não se 
ater a minúcias de regulamentação técnica e não ter caráter competitivo, o que a 
difere das outras “ginásticas”, dando-lhe a chance de atingir um público maior, 
além de oportunizar a participação, inclusive, de grupos alijados de outras 
modalidades. A GG permite ao indivíduo que a pratica a interpretação subjetiva 
das atividades gímnicas, através de um espaço amplo de liberdade para vivenciar 
as próprias ações corporais.” (Ambrosio; Ambrosio, 1996)  

 
2. “A Ginástica para Todos é uma modalidade bastante abrangente, fundamentada 

nas atividades ginásticas como Gin. Artística, Gin. Rítmica, Gin. Acrobática, Gin. 
Aeróbica e Gin. de Trampolim. Vale-se também de vários tipos de manifestações, 
tais como: danças, expressões folclóricas e jogos expressos através de atividades 
livres e criativas. Objetiva promover o lazer saudável, proporcionando bem estar 
físico, psíquico e social aos praticantes, favorecendo a performance coletiva, 
respeitando as individualidades, em busca da auto-superação, sem qualquer tipo 
de limitação para a sua prática, seja quando às possibilidades de execução, sexo ou 
idade, ou ainda quanto à utilização de elementos materiais, musicais e 
coreográficos, havendo a preocupação de apresentar neste contexto, aspectos da 
cultura nacional, sempre sem fins competitivos.” (Confederação Brasileira de 
Ginástica, 2009)  
 

3. “A Ginástica Para Todos é a área da Ginástica orientada para o lazer, e oferece uma 
gama variada de possibilidades com características especiais: é composta por uma 
variedade de atividades esportivas disponíveis para todos os grupos de idade, 
compreendendo essencialmente exercícios no campo da Ginástica, com e sem 
aparelhos, assim como jogos de caráter nacional e cultural. Desenvolve a saúde, a 
manutenção da forma física e a integração social. É uma contribuição para o bem-
estar físico e psíquico, é um fator social e cultural. Compreende, 
fundamentalmente, uma atividade com exercícios e jogos regularmente praticados 
e se realiza principalmente pela alegria de praticá-la. Esta atividade serve à 
manutenção e à melhora da capacidade pessoal de rendimento físico. Oferece 
experiências estéticas do movimento aos praticantes e aos espectadores. As 
competições e os eventos também podem fazer parte da Ginástica Para Todos. O 



evento oficial da FIG para a Ginástica Para Todos é a Gymnaestrada Mundial, e o 
recentemente criado “Torneio Chalenger”. (Federação Internacional de Ginástica, 
2002) 

HISTÓRICO  

Gregos: foram os primeiros a usar um sistema organizado de atividades físicas, ao qual 

deram o nome de “ginástica” = arte desnuda. 

Era Romana: utilizavam a ginástica como preparação física militar. 

Após a Idade Média:  

- Surgem os métodos de ginástica com fins terapêuticos. 

- Guerras Mundiais: a ginástica serve aos interesses ideológicos e políticos. 

- Europa: surgem eventos envolvendo um grande nº de participantes, passando 

a ser um importante meio de expressão da cultura corporal. 

 1ª World GYMNAESTRADA:  

 Roterdã/1953 - Johannes Heinrich François Sommer - “Jo 

Sommer” -. 

 2ª World GYMNAESTRADA:  

 Zagreb/Iugoslávia. Ano: 1957. Primeira participação brasileira.  

OBJETIVOS DA GINÁSTICA PARA TODOS (GPT)  

 Oportunizar a participação do maior número possível de pessoas em atividades físicas 

de lazer fundamentadas nas atividades gímnicas; 

 Integrar várias possibilidades de manifestações corporais às atividades gímnicas, nas 

composições coreográficas, proporcionando liberdade de criação; 

 Oportunizar a auto-superação individual e coletiva, sem parâmetros comparativos com 

outros; 

 Promover a interação social, o congraçamento, a auto-organização, a cooperação e a 

cidadania entre os participantes ativos ou não; 

 Oportunizar o repensar constante sobre as possibilidades da GG interferir no 

aprimoramento da nossa sociedade; 

 Manter e desenvolver o bem-estar físico e psíquico pessoal; 

 Promover uma melhor compreensão entre os indivíduos e os povos em geral; 

 Oportunizar a valorização do trabalho coletivo, sem deixar de valorizar a 

individualidade neste contexto, em um ambiente prazeroso; 

 Oferecer eventos que proporcionem experiências de beleza estética a partir dos 

movimentos apresentados, tanto aos participantes quanto aos espectadores, sem a 

preocupação do alto nível; 

 Mostrar nos eventos da modalidade as tendências da Ginástica ( Regional, Estadual, 

Nacional ou Internacional; 

 Resgatar e valorizar os elementos da cultura corporal de cada grupo social; 

 Composição coreográfica de ginástica para todos  



PRODUÇÃO COLETIVA NA GPT 

O processo de construção é um trabalho coletivo, e a execução não pode ter um peso 

maior do que a caminhada que a originou.  

- Conteúdo cultural das diferentes regiões:  

Organização social: 

 Leis 

 Regras 

 Normas de convívio 

Recursos Alimentares: 

 Agricultura 

 Pecuária 

 Pesca 

 Caça 

Manifestações Religiosas: 

 Crenças 

 Credos 

 Mitos 

Manifestações culturais: 

 Cantos 

 Percussão 

- Conteúdos da Cultura Corporal:  

Ginásticas 

Danças  

Cantos 

Jogos 

Brincadeiras 

Esportes 

Artes plásticas 



Artes Cênicas 

Vivências do aluno e da aluna. 

MATERIAL  

- Pode-se usar apenas o corpo como material; 

- Ou usar materiais, tais como: 

 Materiais comuns à educação física (bola, fitas, arcos, colchonetes, banco 

sueco, entre outros); 

 Materiais alternativos (panos, latas, caixa de papelão, pneus, entre outros);  

 O material quando utilizado deve ser diversificado em relação à sua forma, 

volume, peso, texturas, cores; 

 Deve proporcionar  um visual rico e belo; 

 Precisa ser bem explorado e conhecido, para ampliar as possibilidades de sua 

utilização. 

MÚSICA  

- Pulso:  

 Adequar os movimentos ao ritmo da música;  

 Utilizar mais de um pulso da música (no pulso, metade do pulso, dobro do 

pulso).  

- Melodia: 

 Deve ser respeitada tanto na execução dos movimentos, quanto na 

mixagem da música. 

- Contextualização da Música: 

 Respeitar a mensagem que a mesma passa, adequando-a ao nível de 

compreensão do grupo a que se destina. 

FORMAÇÕES COREOGRÁFICAS NA GPT  

Forma organizada de explorar o espaço de maneira racional. 

- Deve-se utilizar o espaço variando as formações: 

 Linhas retas 

 Linhas curvas 

 Linhas retas e curvas 

 Figuras geométricas 



 Ocupação espacial  

 Alternância de planos  

- Aspectos importantes  

  Contextualização (cotidiano, esportes, animais, história, dentre outros) 

  Vestuário 

  Entrada 

  Finalização 

  Alternância de formações 

  Escolha dos movimentos ( técnica e harmonia ) 

  Manejo de aparelhos (quando houver) 

  Visual/adereços (show) 

WORLD GYMNAESTRADA  

O termo GYMNAESTRADA tem sua origem em “gymna” de ginástica e “strada” de 

caminho – é o “Caminho da Ginástica”. Um dos eventos mais importantes da 

modalidade Ginástica Para Todos.  Acontece a cada quatro anos. 

- Ginastas de todos os continentes se confraternizam com o objetivo de:   

 Apresentar sua ginástica, sua cultura; 

 Fazer um intercâmbio cultural e esportivo; 

 Discutir a Ginástica para Todos sobre o comando da FIG. 

- Próxima Gymnaestrada: Lausanne/Suíça – jul2011. 

 

“... Mas, há indivíduos capazes de redescobrir a historicidade do corpo, de recriar 

gestos codificados, de resignificar práticas esgotadas, mortas e pensadas como únicas 

e verdadeiras. Resignificar práticas sociais. Reinventá-las.” 

(Carmem Lúcia Soares, 1999)  

 

 


