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INTRODUÇÃO: 

A Ginástica Artística (GA) é uma modalidade esportiva que além do caráter elitista de se 

formar ginastas em níveis de competição e com características específicas, também é praticada 

com o intuído de iniciação esportiva com viés formativo (LOPES; OLIVEIRA; NUNOMURA, 

2006; SAWASATO; CASTRO, 2006).  

Contudo, Caçola (2007) afirma que nas aulas de iniciação esportiva, há uma grande 

valorização da técnica, e como consequência, as aulas se tornam meras repetições, tornando-

se monótonas. Os(as) alunos(as) que possuem a aptidão técnica, se sobressaem e os(as) 

alunos(as) menos capacitados(as), ficam condenados(as) ainda mais a essas repetições de 

movimentos, como resultado, pode-se criar uma aversão pela prática da modalidade levando a 

criança a desistir do esporte (CAÇOLA, 2007). 

A cultura esportiva competitiva acaba induzindo a iniciar uma modalidade esportiva de 

forma antecipada, ou seja, com a finalidade de alcançar êxito, vitórias e sucesso a um curto 

prazo. Porém, de acordo com Tsukamoto e Nunomura (2005), essa atitude é contrária às 

necessidades das crianças, principalmente quando se pensa no aspecto motor, pois nessa fase 

de iniciação, é de suma importância promover uma variedade de experiências com o objetivo 

de ampliar o acervo motor da criança, proporcionando condições dela escolher a modalidade 

que deseja praticar. 

Visto isso, Caçola (2007) afirma que, atualmente a iniciação esportiva em ginástica vem 

sendo voltada apenas para a formação de futuros atletas, onde as crianças que se destacam, 

são mais estimuladas e as outras ficam “para trás”. Como consequência, os(as) treinadores(as) 
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deixam de estimular tudo o que a ginástica pode oferecer de benefício nessa fase de iniciação, 

visando apenas a busca de atletas (CAÇOLA, 2007). 

Tendo em vista tal cenário, o objetivo geral deste trabalho foi analisar princípios, 

organização e estruturação de aulas de iniciação esportiva de Ginástica Artística em clubes 

esportivos e prefeituras do estado de São Paulo. 

 

METODOLOGIA:  

A abordagem metodológica adotada nesta pesquisa foi de caráter descritivo, com dados 

qualitativos. Visto isso, a técnica mais relevante para esse tipo de pesquisa é de obter respostas 

e informações sobre práticas e condições atuais das pessoas através de questionários, em uma 

ampla área geográfica (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012). 

Para tanto, os participantes selecionados para essa pesquisa, foram 

treinadores(as)/professores(as) de Ginástica Artística de iniciação esportiva, atuantes em 

clubes e prefeituras do estado de São Paulo. Como critério de inclusão para os participantes, 

utilizamos: Graduação em Educação Física, Esportes e/ou Ciência do Esporte, ou em formação 

em andamento nessas áreas; Atuação em clubes esportivos e/ou prefeituras do estado de São 

Paulo; Atuação com a iniciação esportiva em Ginástica Artística. 

Dessa forma, foi enviado um questionário semiestruturado composto por 36 perguntas, 

dentre elas perguntas abertas e fechadas, direcionadas aos objetivos da pesquisa através de 

uma plataforma digital (formulário Google). Inicialmente obtivemos retorno de 23 

treinadores(as)/professores(as), no entanto, após análise, só foram consideradas 18 respostas 

pois, um participante não aceitou o TCLE e os outros 4 não se enquadraram nos critérios de 

inclusão pré-estabelecidos (dois participantes atuavam em academias e dois participantes 

atuavam em escolas). 

Para análise dos dados, os dados quantitativos foram tratados por estatística descritiva 

(APPOLINÁRIO, 2006) e os qualitativos pelo método de análise de conteúdo proposto por 

Bardin (2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

As análises dos dados da pesquisa como um todo foram segmentadas em quatro 

sessões, sendo elas: Caracterização dos(as) participantes; Formação profissional e atuação na 

GA; Informações gerais das turmas atuantes e; Estrutura e organização das aulas de iniciação. 

Para este resumo focalizaremos na sessão “Estrutura e organização das aulas de iniciação” 

que vai ao encontro do objetivo geral desta pesquisa. 
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Inicialmente, os(as) participantes foram indagados acerca da quantidade de profissionais 

atuantes em cada turma de iniciação da instituição em que 7 (38,89%) responderam que 

possuem 1 treinador(a), 1 (5,56%) possui 1 treinador(a) e um(a) estagiário(a), 6 (33,33%) 

possuem 2 treinadores(as), 1 (5,56%) possui 2 treinadores(as) e um(a) estagiário(a) e 3 

(16,67%) possuem de 1 a 2 treinadores(as). Os dados apontam que a figura do(a) treinador(a) 

ainda é a principal, senão a única, responsável pela modalidade, sendo a este(a) atribuídas 

diferentes funções sem o apoio de outros profissionais (equipe multidisciplinar).  

Quando perguntados se há alguma divisão das turmas de iniciação, os 18 participantes 

responderam que sim. Ao detalhar como é feita essa divisão, 13 participantes (72,22%) utilizam 

a idade cronológica, 9 (50%) a habilidade motora, 8 (44,44%) o sexo biológico, 1 (5,56%) a 

experiência e 1 (5,56%) a técnica. Tais dados afirmam que ainda a idade cronológica e a 

habilidade motora são as principais formas de divisão das turmas mesmo que na iniciação à 

modalidade.  

Acerca do planejamento destas aulas, 10 participantes (55,56%) afirmaram que planejam 

as aulas de iniciação semanalmente, 7 (38,89%) planejam mensalmente e apenas 1 (5,56%) 

planeja as vezes. Ao se tratar da frequência dos registros desses planejamentos, 7 participantes 

(38,89%) registram semanalmente, 4 (22,22%) mensalmente, 4 (22,22%) registram as vezes, 2 

(11,11%) raramente e 2 (11,11%) nunca registram. Os dados apontam que muitos participantes 

planejam as suas aulas de iniciação, porém mesmo existindo um planejamento, esse raramente 

ou nunca é documentado e registrado formalmente o que corrobora com os achados de Da 

Silva e colaboradores (2017).  

Referente ao referencial teórico utilizado nas aulas de iniciação de GA, 8 (44,44%) 

afirmaram que não utilizam referenciais, 3 (16,67%) das experiências como ex-atletas, 2 

(11,11%) da graduação e dos cursos, 3 (16,67%) dos regulamentos de competições, 2 

(11,11%) não especificaram, 1 (5,56%) utiliza do referencial teórico da Ginástica para Todos 

e 1 participante (5,56%) utiliza do referencial municipal. Ao analisar os dados, percebemos 

que 44,44% não utilizam em suas aulas de iniciação um referencial teórico. Esse 

conhecimento ainda é muito pautado nas experiências vivenciadas como ex-atleta, que 

normalmente é considerada uma forma de aquisição de conhecimento, porém, muitos(as) 

treinadores(as) reproduzem condutas, comportamentos e métodos de treinamento de sua 

experiência anterior sem uma reflexão sobre a prática (LUGUETTI, 2013). Além disso, 

podemos observar que os regulamentos de competições guiam o trabalho dos(as) 

treinadores(as) para além das competições. 

Quando indagados sobre o(s) método(s) de ensino e/ou a(s) estratégia(s) utilizadas para 

ministrar as aulas de iniciação, 8 participantes (44,44%) responderam que utilizam repetições, 
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4 (22,22%), em cada categoria, responderam que utilizam, circuitos, ludicidade e exercícios 

educativos, 2 (11,11%), em cada categoria utilizam atividades variadas e elementos artísticos 

e, 1 (5,56%) em cada categoria utilizam a motivação, progressão, exploração, instrução oral, 

eventos, coordenativos e pedagogia de GPT como método de ensino nas aulas. Dentre os 

resultados, observamos uma maior frequência do método de repetição usado pelos(as) 

treinadores(as) nas aulas de iniciação e uma menor frequência da ludicidade, exploração e 

exercícios educativos, o que vai contra a ideia da iniciação esportiva despertar o gosto do(a) 

aluno(a) pela prática esportiva, através da diversão, do prazer e da vivência em si da 

modalidade (GRECO; BRENDA, 1998). 

Em relação aos dos objetivos das aulas de iniciação, 9 (50%) responderam 

desenvolvimento motor, 5 (27,78%), em cada categoria, desenvolvimento das capacidades 

físicas e experimentação dos elementos básicos, 3 (16,67%) responderam seleção de talentos, 

2 (11,11%), em cada categoria, aprendizado lúdico, despertar o gosto pela prática, vivência da 

modalidade e promoção da saúde e 1 (5,56%) respondeu, em cada categoria, desenvolvimento 

social, superação dos medos e limites e ensinamentos culturais e esportivos. Os dados mostram 

que 50% dos participantes possuem como objetivo o desenvolvimento motor dos(as) alunos, 

porém há uma parcela (16,67%), que ainda se preocupa com a busca da seleção dos alunos(as) 

talentosos(as), fazendo com que a indicação em GA seja voltada apenas para a formação de 

futuros atletas, onde as crianças que se destacam, são mais estimuladas e as outras ficam 

“para trás” (CAÇOLA, 2007). 

Sobre a proposta de progressão para as crianças que não são encaminhadas para o alto 

rendimento, 11 participantes (61,11%) responderam aumento do nível técnico, 5 (27,78%) 

novas habilidades/elementos, 4 (22,22%), em cada categoria, objetivos e aumento da carga 

horária, 2 (11,11%), em cada categoria, idade cronológica e apresentações em festivais e 1 

(5,56%) respondeu, em cada categoria, idade biológica, participativo e progressão contínua. Os 

dados mostram que mais da metade dos(as) participantes (61,11%) responderam o aumento 

do nível técnico como proposta de progressão. Essa grande valorização da técnica, dentro da 

iniciação, faz com que as aulas se tornem monótonas e meras repetições (CAÇOLA, 2007). 

 

CONCLUSÕES: 

A partir dos resultados, fica evidente que muitos(as) treinadores(as) planejam as suas 

aulas com antecedência, porém, não registram esse planejamento. Além disso, não incluem 

com frequência o caráter lúdico nas aulas de iniciação, o que vai contra a ideia da iniciação 

esportiva despertar o gosto do(a) aluno(a) pela prática esportiva, através da diversão. Por fim, 
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muitos ainda possuem o olhar seletor de talentos, valorizando os(as) alunos(as) que destacam 

mais, deixando os outros(as) de lado. 

Dessa forma, a percepção que se tem atualmente da cultura da ginástica, nos mostra 

que as aulas de iniciação esportiva não possuem um foco da vivência em si. Normalmente 

essas aulas não são preparadas adequadamente pelos profissionais de Educação Física, sendo 

vistas apenas como um processo de busca das melhores crianças para serem levadas ao alto 

rendimento. 
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