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A presente pesquisa tem o objetivo de aprofundar os estudos sobre a Educação Física Escolar, para a
busca de elementos teórico-metodológicos que justifiquem a Ginástica no contexto escolar; bem como,
. conteúdo pedagógico nas escolas, em especial na
identificar porque esta vem sendo esquecida enquanto
cidade de Belém/PA. Trata-se de uma pesquisa exploratória, utilizando a abordagem do método qualitativo.
INTRODUÇÃO - GINÁSTICA NA ESCOLA: POSSIBILIDADES
Acreditamos que na Ginástica com um conteúdo não só de caráter formativo, mas que preconiza também
uma formação humana, pois instrui com diversos materiais e de diversas formas; podem-se adotar regras
de caráter oficial e competitivo; ou utilizar-se de diferentes ritmos e expressividade; ou perceber o
relaxamento e tensão dos músculos, consciência da respiração, além de trabalhar a pluralidade
sociocultural.
MÈTODO
O estudo foi realizado com quatorze professores de Educação Física, escolhidos aleatoriamente, de sete
escolas municipais da região oeste de Belém – PA. A partir de um entrevista semi-estruturada.
RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
onze professores declararam que não trabalham com a Ginástica como conteúdo em suas aulas escolares.
Em relação aos onze professores entrevistados que declararam que não trabalham com a Ginástica como
conteúdo em suas aulas escolares, o principal motivo destacado pelo estudo é a inadequada ou insuficiente
capacitação dos professores para ensinar este conteúdo e falta de materiais. Também é preciso eliminar a
concepção de que a Ginástica é apenas uma modalidade de alto rendimento, com movimentos complexos
e regrados, mas, que promove à saúde, o bem-estar físico e mental, a interação social, entre tantos outros

