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Introdução
Os conteúdos curriculares desenvolvidos nas aulas de Educação Física ainda não

contemplam a prática da ginástica no ambiente escolar. A falta de instalações e de

aparelhos no estilo olímpico desestimulam o professor a ensinar ginástica. Quando

existem esses meios, sobressai a tendência a esportivizacao que fixa normas de

movimento e determina o sexismo das provas. Por outro lado, “a capacidade

artística individual tida como inata acabava gerando a elitização da ginástica”

(Coletivo de autores, 1992, p.77). Tendo em vista essa realidade a construção desse

projeto coloca-se frente à necessidade de valorizar esses conteúdos da Ginástica

Rítmica Desportiva no âmbito escolar.

A ginástica rítmica nasceu da artística. Em meados de 1940, países do Leste

Europeu começaram a incluir músicas e coreografias aos exercícios da ginástica

tradicional. Assim, aos poucos surgiu o esporte em que graça e beleza são tão ou

mais importantes que a própria técnica dos movimentos. É interessante conhecer o

desenvolvimento da Ginástica Rítmica e refletir sobre sua identidade esportiva, suas

características e crescimento.

A Ginástica Rítmica Desportiva, através de sua recente história e reconhecimento

está se firmando e tendo um número cada vez maior de adeptos além de

proporcionar uma série de benefícios e encantar como esporte e arte.

A execução de um programa de Ginástica Rítmica Desportiva na escola tem o

objetivo de oportunizar aos alunos a vivência desta prática como uma forma de

movimentar-se, através de atividades que promovam experiências corporais ricas de

criatividade e cultura corporal das crianças, em particular, e do homem, de modo

geral, com ou sem o uso de materiais.
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Essa prática faz-se necessária quando entendida que oferta ações com significado

cultural para quem pratica, permitindo que os alunos dêem um sentido próprio para

as suas exercitações ginásticas.

Portanto, a presença da ginástica num programa escolar é importante na medida em

que permite ao aluno a interpretação subjetiva das atividades ginásticas,

experimentando a liberdade de entender suas próprias ações corporais. Além disso,

compreendendo a ginástica no sentido de relações sociais, que é promotora também

de ações em grupo, onde, nas exercitações como “balançar juntos” concretiza-se

uma educação mútua.

Estabelecemos como objetivos para o projeto:

- promover a vivência da Ginástica Rítmica Desportiva;

- exploração de novos materiais específicos da pratica Ginástica Rítmica Desportiva;

- confecção de materiais próprios para as aulas;

- executar coreografias contendo os movimentos ginásticos aprendidos;

- executar coreografias incluindo os materiais confeccionados.

Metodologia

O projeto “Ginarte – A ginástica com arte na escola, desenvolveu-se com

encontros semanais, nas quintas-feiras às 14h45min até às 15h45min no segundo

andar da escola Cooperativa Educacional Santa Medianeira, em Rio Grande.

Partimos da orientação de movimentos básicos através do emprego diversificado e

diferente dos equipamentos, não se limitando às regras e normas estabelecidas. A

primeira etapa foi estruturada com o intuito de apresentar a ginástica rítmica, foi

utilizada então uma apresentação em Power Point, vídeo com ginastas em

competições olímpicas e ao final, as alunas puderam manusear e explorar fitas e

arcos executando alguns movimentos criando uma intimidade com os materiais. No

decorrer das aulas os movimentos específicos de cada material foram sendo

ensinados e treinados. Quando as alunas já apresentavam um domínio dos

movimentos começaram os ensaios para a apresentação próxima na escola que

seria o Dia das Mães. A forma de trabalho no “Ginarte” se afasta da forma de



trabalho tradicional orientada para as habilidades específicas, e se afasta também

dos usos rigidamente definidos de cada material ginástico.

Resultado e conclusão
A intenção de inserir a ginástica rítmica na escola era de permitir as vivências

corporais mais diversificadas visto que não está inclusa nos currículos escolares e

inclusive explorar os materiais necessários para a mesma.

Dizer que não se oportuniza essa prática nas escolas por falta de material é

absurdo, posto que o material utilizado pelas meninas elas mesmas confeccionaram

permitindo maior intimidade e motivação em utilizá-los. O grupo se integrou muito

bem, criando um ambiente de trabalho favorável. Levando em consideração os

aspectos psicológicos, de motivação e emocionais, poderia se afirmar que é uma

forma de trabalho que enfatiza o desenvolvimento da cultura corporal das crianças

baseando-se nesses aspectos.

A introdução de um programa de ginástica para as diferentes séries, é a

possibilidade de uma continuidade, não em forma de projeto, mas sim como

conteúdo da Educação Física escolar; abordando essa prática corporal numa

perspectiva pedagógica, inclusiva, e diversificada.



6. BIBLIOGRAFIA
Metodologia do Ensino de Educação Física – Coletivo de Autoresl – São Paulo:

Cortez, 1992. – (Coleção Magistério). 2ºgrau. Série Formação do Professor

NUNOMURA, Myrian.. Abordagem Educacional para a Ginástica Olímpica:
Avaliação de sua aplicabilidade num ambiente escolar – Artigo Revista

Paulista Educação Física – pg 63 a 75. 1997

SCHIAVON, Laurita; PICCOLO, Vilma. A ginástica vai à escola – Artigo

FLOR, Ivan; GÁNDARA, Cristina; REVELO, Javier; MELLO, Alexandre. Manual de
Educação Física – Esportes e recreação por idades – Espanha: Cultural, 2007.


