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RESUMO 

A presente pesquisa tem como tema abordar algumas produções científicas na 

área da Ginástica, tendo em vista que a sociedade evolui e exige mudanças de 

habilidades e estratégias na produção e no uso do conhecimento. Nesta 

monografia tivemos o intuito de fazer um estudo bibliográfico acerca de 

algumas produções científicas na área da Educação Física voltada para a 

Ginástica, abordando assuntos que relevam a importância do pensamento 

científico, as mudanças de paradigmas na década dos anos 80, bem como as 

várias discussões sobre o objeto de estudo nesta área, pois a Educação Física, 

por sua vez é caracterizada como uma área de conhecimento aplicada à 

educação formal, dita escolar, e não formal, de natureza não escolar. No 

entanto como principal objetivo, verificamos a importância da área da Ginástica 

diante das produções cientificas do conhecimento, sendo que as mesmas são 

do período da década de 90 até os dias atuais levando em consideração que 

as últimas produções não encontram-se ainda disponíveis. Para alcançarmos 

os objetivos referidos, esta monografia desenvolveu-se com a ajuda da 

pesquisa qualitativa, em que utilizamos a pesquisa bibliográfica tanto de livros, 

artigos quanto de resumos de testes e dissertações coletadas via internet, 

através das principais universidades do Brasil que possuem cursos de pós-

graduação, e que no final foi feito uma análise, classificação das referências 

teóricas coletadas, para assim fazermos as considerações finais sobre o 

assunto, sendo  que este estudo nos levou a classificar a Ginástica dentro de 

quatro áreas consideradas cientificas, sendo estas: Esporte de Rendimento, 

Estética, Saúde e Pedagógica, relacionando as mesmas com os principais 

tipos de Ginástica. Enfim, este trabalho nos mostra a importância que possui os 

cursos de pós-graduação nas principais universidades do Brasil, que 

favorecem e incentivam o corpo docente e discente a estarem desenvolvendo 

pesquisas cientificas em relação à área de Educação Física, tanto escolar 

quanto popular, afins de desenvolvimento da Ginástica.   

 


