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Ginástica Para Todos – GPT 
 
Ginástica Para Todos oferece uma variedade de atividades que podem ser praticadas por todos, 
independente da idade, habilidade e aspectos sócios culturais. A GPT contribui para a saúde, 
performance e bem estar, físico, social, intelectual e psicológico. 

 
DIRETOR TÉCNICO DE GINÁSTICA PARA TODOS  
Prof Suzana Thomas – CREF 8001-RJ 

● Pós Graduada em Adminstração e Marketing Esportivo - UGF 
● Pós Graduada em Ginástica Artística – Gama e Sousa 
● Licenciatura Plena em Educação Física – UGF 
● Participação nas Gymnaestradas de 1999 – Suécia, 2003 – Portugal e 2011- 

Suiça (Menbro do Comitê de GPT da CBG) 
 

Ginástica Para Todos. 
 
A alegria transformada em Ginástica! 
A Ginástica gerando alegria! 
 
A Ginástica Geral aparentemente carece da motivação resultante da disputa presente nos 
desportos competitivos, mas na verdade esta suposta desvantagem é realmente a sua virtude. 
 
Sem as pressões e comparações impostas pelas regras que regem as competições, a Ginástica Para 
Todos evolui impulsionada pela criatividade, norteando-se pelos benefícios físicos e psíquicos que 
visa proporcionar, e pelas leis estéticas. 
 
Este esforço criativo exercita e educa a mente, e o trabalho em grupo expressa um sentimento 
coletivo e cultiva o senso de colaboração e conseqüentemente o espírito de camaradagem. 
 
Introduzida oficialmente na Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) em 1986, a Ginástica Geral 
recebeu um impulso extraordinário em nosso país, no período de 1991 a 2000. Este progresso 
refeletiu-se na surpreendente participação, tanto em termos numéricos como qualitativos, nas 
Gymnaestradas Mundiais de Amsterdã/1991, Berlim/1995 e Gotemburgo/1999. 
 
No período citado acima foi criado o GYMBRASIL (Gymnaestrada Brasileira), foi realizado o Fórum 
Brasileiro de Ginástica Geral, foram oficializados vários festivais e também foram produzidos vários 
trabalhos abordando a Ginástica Geral, dentre eles a publicação de livros e de vários artigos, além 
da elaboração de teses de mestrado e de doutorado em nossas universidades. 
 
A possibilidade de expressão na Ginástica Para Todos é bastante diversificada, pode-se até dizer 
infinita, o que permite apresentar o seu valor desde danças folclóricas, até visões futurísticas de 
expressão da atividade gímnica, passando pelas formas tradicionais, o que proporciona a qualquer 
indivíduo a perspectiva de participar ativamente, sem restrições ou preconceitos, sendo estes 
aspectos elementos fundamentais da Ginástica Para Todos.  
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História da GPT 
 
Histórico da GPT segundo dados do livro “História da Ginástica Geral no Brasil” de José Carlos 
Eustáquio dos Santos. 
 
        Origem da Ginástica Para Todos (antiga GG) - A GPT, em princípio, é a própria Ginástica. Já nas 
primeiras festividades humanas com o objetivo de reverenciar uma divindade ou comemorar um 
feito, os indivíduos se reuniam e apresentavam os movimentos corporais através de coreografias, 
individualmente ou em conjunto, sem, entretanto conceber tais manifestações como “Ginástica”. 
Com o passar do tempo a sistematização gradativa das expressões corporais levou a que os seres 
humanos passassem a se exprimir através de movimentos estilizados, com perspectivas de 
uniformização das diversas manifestações. Algumas destas interpretações conduziram às 
modalidades ginásticas, internacionalizadas pela FIG( Federação Internacional de Ginástica). A GPT é 
base para as outras modalidades de Ginástica, interando-as e recriando-as, formulando novos 
conceitos e apresentando novos fazeres. Portanto se pode considerar a GPT como a célula mater da 
FIG, pois sintetiza a prática de “todas as Ginásticas”, sendo cada uma delas, ao mesmo tempo, a 
própria GPT. 
 
      Várias influências são marcos da GPT, se destacando muitos professores, pedagogos e 
entusiastas, dentre eles Jahn e Bode na Alemanha, Ling na Suécia, os Sokol na antiga República 
Tcheca e Amorós na França. Em 1818 foi realizado o primeiro Deutsches Turnfest (Festival Alemão 
de Ginástica), evento que marcou o início da difusão da Ginástica, inicialmente pela Europa e 
posteriormente por todo o planeta. Em 1949, quando da realização da II Lingiada, na Suécia, foi 
dado um passo definitivo para a institucionalização da modalidade, com a apresentação da 
proposta de realização da Gymnaestrada. Mesmo havendo um movimento mundial significativo de 
GPT, somente em 1984 foi criado o Comitê de GPT da FIG. 
 
A Gymnaestrada Mundial é o evento oficial da FIG para a GPT, realizado quadrienalmente, sem fins 
competitivos, atualmente reunindo em torno de 50 nações, com a participação aproximada de 
25.000 ginastas. 
 
A Ginástica Para Todos no Brasil – Assim como aconteceu em todo o mundo, além da influência dos 
“sistemas alemães” de Ginástica, tivemos a significativa incorporação dos “sistemas franceses” e 
dos “sistemas suecos”. Alguns dos métodos de atividades físicas destes sistemas foram introduzidos 
no país para atender inicialmente as exigências do treinamento das forças armadas, sendo 
posteriormente inseridos no currículo nacional de ensino, influenciando sobremaneira toda a 
sociedade, particularmente no campo da Ginástica Para Todos estes sistemas preconizavam 
trabalhos com grande número de ginastas, que logo se transformaram em apresentações 
executadas pelos militares e também pelos estudantes das escolas públicas, contagiando não só os 
praticantes, mas também o público assistente, com a beleza dos espetáculos fundamentados em 
movimentos sincronizados.  
 
Em 1953, com chegada da Professora Ilona Peuker ao Brasil, logo após a realização da “1ª 
Gymnaestrada”, a perspectiva da Ginástica brasileira passou a ter referenciais diferenciados 
daqueles até então vigentes. Especializada em “Ginástica Moderna”, Ilona ministrou vários cursos 
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pelo país, o que proporcionou a difusão desta nova atividade por todas as regiões do país. Com sua 
perspicácia, Ilona logo percebeu o enorme potencial do nosso povo e da nossa cultura para 
desenvolver um trabalho voltado para a “Ginástica Geral” fundamentado na “Ginástica Moderna”, 
até então somente feminina. Baseada nas suas observações pelo país, a grande mestra começou a 
utilizar os elementos da nossa cultura, adaptando-os ao trabalho por ela proposto, chegando à 
elaboração de coreografias com a utilização de cascas de coco, conhecidas até hoje como 
“coquinhos”, pandeiros, reco-recos, agogôs, atabaques e outros “aparelhos”, até então não 
utilizados pela Ginástica tradicional. 
 
Em 1956 a Professora Ilona consolidou o sonho de formar o seu próprio grupo brasileiro, quando 
criou o Grupo Unido de Ginastas (G.U.G.), na cidade do Rio de Janeiro. Com este grupo, que a cada 
novo trabalho exprimia a criatividade de Ilona Peuker e representava as possibilidades de expressão 
da nossa cultura e da mulher brasileira, pela primeira vez o Brasil foi representado num evento 
internacional de Ginástica Geral, tendo participado da “2ª Gymnaestrada”, que aconteceu em 1957, 
na cidade de Zagreb, Iugoslávia. 
 
Após esta participação os olhos e as portas do mundo se abriram para a nossa “Ginástica Para 
Todos”, oportunizando a presença do G.U.G. em vários eventos internacionais. Porém somente em 
1975, na “6ª Gymnaestrada”, realizada em Berlim, Alemanha, o Brasil teve uma representação 
numérica mais significativa, contando com a presença de três grupos, iniciando então um maior 
envolvimento maior dos grupos brasileiros, inclusive fugindo da influência da “Ginástica Moderna”, 
na busca de outras expressões, visto que um dos trabalhos apresentados era exclusivamente de 
dança folclórica. 
 
A importância destas participações internacionais, que tiveram o ponta-pé inicial dado pela 
Professora Ilona, foi a motivação para o surgimento de novos grupos, muitos deles orientados pelas 
discípulas de Ilona, com características próprias e com propostas inovadoras.  Face à necessidade de 
mostrarem as suas obras, os grupos se sentiram na obrigação de realizar festivais, fato que muito 
estimulou o desenvolvimento da Ginástica Geral em nosso país. Estes festivais, além de servirem 
como mostras dos trabalhos, colaboraram para que os trabalhos dos grupos mais experientes 
servissem de referenciais para os grupos mais novos. 
 
Com as apresentações cada vez mais freqüentes nas Escolas, nas Faculdades e nos Clubes e com um 
número cada vez mais significativo de interessados, em 1981 foi organizado o “1º Fegin”, na Escola 
Técnica Federal de Ouro Preto, sendo este o primeiro evento em que aconteceu a escolha dos 
grupos brasileiros que iriam participar de uma Gymnaestrada.  
 
Introduzida oficialmente na Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) em 1986, a Ginástica Geral 
recebeu um impulso extraordinário em nosso país no período de 1991 a 2003. Este progresso 
refletiu-se na expressiva participação, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos nas 
Gymnaestradas Mundiais de Amsterdã/1991, Berlim/1995, Gotemburgo/1999 e Lisboa/2003, 
Austria/2007 e na última na Suiça/2011. 
 
Assim proliferou a Ginástica Para Todos pelo Brasil, modalidade de Ginástica que hoje tem o maior 
número de praticantes no país, com qualidade internacional, sendo ainda a modalidade que tem a 
maior representatividade internacional em número de ginastas envolvidos.  
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Vale ressaltar que a delegação do Brasil na “10ª Gymnaestrada Mundial” é a maior delegação 
brasileira de uma única modalidade a representar o Brasil num evento internacional oficial, com a 
significativa participação de 662 ginastas. 
 
A GPT pode proporcionar, além do divertimento e satisfação provocada pela própria atividade (na 
medida em que busca o resgate do núcleo primordial da ginástica – o divertimento), o 
desenvolvimento da criatividade, da ludicidade e da participação, a apreensão pelos alunos das 
inúmeras interpretações da ginástica, e a busca de novos significados e possibilidades de expressão 
gímnica (AYOUB, 2003) 
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