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RESUMO

A Ginástica Rítmica é uma modalidade caraterizada pela coordenação de

movimentos corporais associados ao manuseio de aparelhos portáteis.

Considerando os aspectos psicomotores, a GR é de extrema importância para o

desenvolvimento infantil. Este trabalho teve como objetivo discutir o uso da GR nas

aulas de Educação Física (EF) do Ensino Fundamental 1, através de uma revisão

bibliográfica. Diversos autores foram considerados e suas experiências podem

contribuem para um melhor entendimento da GR, bem como sua aplicação dentro

do ambiente escolar. Foi possível concluir que apesar da modalidade apresentar

grande riqueza pedagógica, ela está pouco presente na escola. Além disso, faltam

estudos sobre a presença da GR no Ensino Fundamental 1.

Palavras-Chave: Ginástica rítmica, psicomotricidade, infância, escola.
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1. INTRODUÇÃO

Ao longo da história, o ser humano foi evoluindo e, junto a isso, houve também

o desenvolvimento das habilidades e capacidades físicas. Esse progresso foi

influenciado por fatores genéticos e ambientais (ISAYAMA e GALLARDO, 1998).

Isayama e Gallardo (1998), afirmam que o desenvolvimento motor é utilizado

para melhor compreensão do desenvolvimento humano e seus aspectos. Em um

primeiro momento, os estudos voltados para essa área procuravam decifrar a

relação do desenvolvimento cognitivo com o movimento. Entretanto, aos poucos o

desenvolvimento motor se tornou objeto de estudo de profissionais de Educação

Física (EF) que buscam em suas práticas favorecer o desenvolvimento humano em

sua integralidade (ISAYAMA e GALLARDO, 1998).

Papalia e Feldman (2013) discorrem sobre os principais domínios do “eu”

estudados pelos desenvolvimentistas. Esses domínios são o físico, o cognitivo e o

psicossocial. Apesar dos estudos nessas áreas tratarem, em geral, esses domínios

separadamente, é imprescindível compreendermos que se trata de um processo

unificado e que cada um deles influencia no desenvolvimento dos outros e

vice-versa (PAPALIA e FELDMAN, 2013).

A Associação Brasileira de Psicomotricidade (ABP) define Psicomotricidade

como a ciência que estuda o ser humano em relação ao mundo interior e exterior

através do movimento corporal. De acordo com Almeida (2016), a psicomotricidade

tem como pilares três áreas de conhecimento (o afeto, o movimento e o intelecto) e

se relaciona ao processo de amadurecimento, considerando o corpo como primórdio

da obtenção das aprendizagens cognitivas, motoras e afetivas (ALMEIDA, 2016).

Fonseca (1996) afirma que a psicomotricidade possui como base sete

elementos básicos: a noção corporal, a noção espaço-temporal, a coordenação

motora global, a coordenação motora fina, a tonicidade, o equilíbrio e a lateralidade.

A partir das definições da ABP e de Fonseca (1996), supomos que através do uso

de elementos psicomotores é possível o desenvolvimento de praticamente todas as

habilidades motoras fundamentais.

De acordo com Gallahue e Ozmun (2001), o desenvolvimento motor pode ser

dividido em quatro estágios: (1) a fase motora reflexiva que vai dos quatro meses
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uterinos até os quatro meses de idade; (2) a fase motora rudimentar que vai em

média até os dois anos de idade; (3) a fase motora fundamental que engloba entre

os dois e os sete anos de idade e (4) a fase motora especializada que ocorre a partir

dos sete anos de idade e pode ir até a fase adulta, dependendo da habilidade a ser

aprimorada.

Aos dois anos de idade inicia-se o desenvolvimento das habilidades motoras

fundamentais. Elas podem ser divididas em três categorias: as habilidades

locomotoras (como por exemplo, caminhar, correr ou saltar); as habilidades

manipulativas, que podem ser grossas (como o arremesso, a recepção ou chutes)

ou finas (como recortar ou costurar); e, por fim, as habilidades de equilíbrio ou

estabilizadoras que trabalham em geral contra a força da gravitacional (GALLAHUE

E OZMUND, 2001).

A Ginástica Rítmica (GR) é uma modalidade bastante rica em relação aos

elementos da psicomotricidade e permite o trabalho das principais habilidades

fundamentais, como por exemplo a locomoção e a manipulação. A locomoção é

treinada em diferentes formas de caminhada, corrida e saltitos. Estes são realizados

em diferentes direções e velocidades. O âmbito manipulativo é trabalhado através do

uso dos aparelhos da GR em ações de lançamentos e recepções, manejos,

rotações, rolamentos, entre outros que compõem os elementos corporais e os

passos de dança característicos da modalidade (BERRA, 1997).

Os saberes ginásticos essenciais para a GR definidos por Darido, Oliveira e

Gonzáles (2014) incluem os movimentos corporais que são compostos por

exercícios de flexibilidade e ondas, pivots (exercícios combinados de equilíbrios e

rotações, com sustentação das pernas em diversos ângulos de abertura), saltos,

equilíbrios e diferentes formas de andar, correr e girar. Esses autores destacam

também o manejo dos cinco aparelhos específicos do esporte (corda, arco, bola,

maças e fita) através de ações de balanceio, circunduções, rotações, movimento em

oito, rolamentos, lançamentos e recuperações, além de outros específicos de cada

um dos aparelhos. Vale destacar ainda as atividades rítmicas, a ludicidade e o

trabalho individual e coletivo desenvolvidos nas aulas de GR (DARIDO e Col., 2014).

Analisando as definições estabelecidas nos parágrafos anteriores e cruzando

as informações com os sete elementos da psicomotricidade estabelecidos por

Fonseca (2016), podemos observar que a GR permite o desenvolvimento corporal

como um todo, sendo uma excelente ferramenta didática. Além de aperfeiçoar os
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elementos da psicomotricidade, aprimora também o ritmo, a cooperação, o trabalho

em equipe, a sociabilização, a força muscular e a flexibilidade, justificando assim sua

utilização como instrumento pedagógico nas aulas de EF escolar (FONSECA, 2016).

Entretanto, diversos autores como Nista-Picolo (1998), Barbosa-Rinaldi e

Souza (2003) e Cesário (2010) são citados por Darido e col. (2014) como autores

que afirmam que a ginástica é raramente desenvolvida como conteúdo da EF

escolar, mesmo conhecendo-se a relevância das atividades gímnicas para o

desenvolvimento das crianças (DARIDO E COL., 2014).

O foco deste trabalho é o Ensino Fundamental 1, por ser a fase onde a EF

passa a ser obrigatória de acordo com a legislação brasileira e pelo fato das crianças

se encontrarem na fase ideal para estimulação e aprendizado do controle e

desenvolvimento psicomotor.

2. OBJETIVOS

2.1. GERAIS

O presente trabalho é uma revisão de literatura com o objetivo de discutir o uso

da Ginástica Rítmica (GR) nas aulas de educação física (EF) escolar do Ensino

Fundamental 1 e compreender os benefícios desta atividade no desenvolvimento

psicomotor das crianças.

2.2. ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos são:

● Conhecer a legislação educacional brasileira;

● Analisar e descrever os componentes da psicomotricidade e relacioná-los

com os aspectos desenvolvidos na GR e

● Mostrar os benefícios da inclusão da GR como instrumento pedagógico nas

aulas de EF escolar do Ensino Fundamental 1.
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3. METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica a fim de sintetizar os resultados dos

estudos sobre psicomotricidade e GR na infância e na escola. A pesquisa foi

realizada nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System

Online (MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google Acadêmico

e o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior (CAPES) e em livros didáticos que abrangem os assuntos. As

palavras-chaves utilizadas na pesquisa foram as seguintes: "ginástica rítmica na

escola"; "Ensino Fundamental e ginástica rítmica"; “psicomotricidade no Ensino

Fundamental”; “psicomotricidade”; “Ginástica Rítmica”; “Desenvolvimento humano”;

“Características da Infância”.

Foram incluídos artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso,

dissertações e teses em português, espanhol ou inglês. Primeiramente foram lidos

os resumos para determinar se seriam ou não material de estudo para o presente

trabalho. Em seguida, os trabalhos selecionados foram lidos integralmente para

então iniciar a escrita. Ao longo da execução, a orientadora também fez sugestão de

leitura de alguns artigos relacionados ao tema e que poderiam trazer enriquecimento

ao trabalho, alguns deles também foram usados como fonte de consulta e

acrescidos às referências bibliográficas.

4. DESENVOLVIMENTO

4.1. A ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

As diretrizes e bases da educação nacional brasileira são estabelecidas pela lei

número 9.394 de 20 de dezembro de 1996, também denominada LDB. No artigo 21,

a lei define que a educação escolar é composta pela Educação Básica e pelo Ensino

Superior. A Educação Básica é formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental

e Ensino Médio (BRASIL, 1996).

A segunda seção da lei trata da Educação Infantil. Em 2013, a lei 12.796 deu

uma nova redação aos artigos 29 e 30 da LDB, nos quais a Educação Infantil é
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definida como a etapa inicial da Educação Básica, que visa o desenvolvimento dos

aspectos cognitivo, motor, social e psicológico de maneira integral, de forma a

complementar a ação das famílias e da comunidade. A Educação Infantil abrange as

creches e pré-escolas, atendendo crianças de 0 a 6 anos de idade (BRASIL, 1996).

Essa mudança na lei ocorrida em 2013 foi relativa à idade das crianças

contempladas. Não houve mudança na faixa etária atendida pelas creches e

entidades equivalentes, que é de 0 a 3 anos. Já as crianças atendidas pela

pré-escola possuíam idade entre 4 a 6 anos. Com a revisão da lei, a idade abrangida

agora é entre os 4 e 5 anos de idade, adicionando então mais um ano no Ensino

Fundamental (BRASIL, 1996).

O Ensino Fundamental, de acordo com o artigo 32 da LDB, revisto em 2006

pela lei 11.274, tem início aos 6 anos de idade e tem duração de 9 anos. Esta etapa

tem como principal foco a formação básica do indivíduo através do desenvolvimento

da capacidade de aprendizado, passando pelo domínio da leitura, escrita, cálculo,

noções de ambiente social e natural, compreensão básica dos valores em que se

fundamenta a sociedade, do sistema político, artes e tecnologias, além do estímulo

aos laços sociais e fortalecimento de vínculos familiares (BRASIL, 1996).

O Ensino Fundamental é seccionado em duas partes, anos iniciais e anos

finais. O denominado Ensino Fundamental 1 vai do primeiro ao quinto ano,

atendendo crianças entre 6 e 11 anos. O Ensino Fundamental 2 abrange do sexto ao

nono ano e atende crianças de 12 a 15 anos de idade (BNCC, 2019).

O Ensino Médio é considerado a última etapa da educação básica. Ele tem

uma duração mínima de três anos e, de acordo com a inclusão do artigo 35-A pela

lei 13.415/2017, seus direitos e objetivos de aprendizagem são definidos pela Base

Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 1996)

Também em 2013, a lei 12.796 modificou o artigo 26 que trata sobre os

currículos dos Ensinos Fundamental e Médio. O artigo determina que uma base

nacional comum deve ser seguida nesses currículos e que os mesmos devem ser

complementados por uma parte diversificada de acordo com as características locais

e sociais. Em 2013, a Educação Infantil também foi incluída no artigo (BRASIL,

1996).
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4.2. A EDUCAÇÃO FÍSICA NO CURRÍCULO ESCOLAR

4.2.1. A legislação Sobre a Educação Física Escolar

Foi necessário para que se estabelecesse o funcionamento do novo sistema

capitalista, uma adaptação no processo de formação e educação das crianças. O

objetivo seria homens mais ágeis, fortes e empreendedores de maneira a se

adaptarem com maior facilidade aos mecanismos sociais presentes no capitalismo

(BARBIERI et al.., 2008).

Dentro dessa perspectiva, a EF ganhou destaque, pois era capaz de contribuir

para o preparo físico, deixando os corpos aptos para o trabalho. Com isso, a EF se

legitima e toma seu lugar na escola (BARBIERI et al., 2008).

Hoje, a EF escolar é regulamentada por algumas leis. No parágrafo terceiro do

artigo 26 da lei 12.796/2013, a EF é mencionada. No texto inicial, ela é uma

disciplina considerada como componente curricular da Educação Básica, sendo

facultativa nos cursos noturnos. Em 2001, a lei 10.328 torna a EF um componente

obrigatório, permanecendo facultativa em cursos noturnos. Em 2016, uma medida

provisória retirou a obrigatoriedade da EF no Ensino Médio, porém após extensa

polêmica, essa medida saiu de vigor e hoje a legislação válida é a atualização feita

em 2003 pela lei 10.793 (BRASIL, 1996).

Em 2003, a lei 10.793 torna a disciplina facultativa apenas nos seguintes

casos: alunos que cumpram jornada de trabalho igual ou superior a seis horas

diárias; maiores de 30 anos; alunos que estiverem prestando serviço militar inicial ou

situação similar na qual é obrigado à prática de EF; estudantes que estejam

amparados pelo decreto-lei número 1.044/1969 que determina que portadores de

afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras condições

mórbidas são considerados merecedores de tratamento excepcional e, por fim;

alunos que tenham filhos (BRASIL, 1996).

4.2.2. Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica

Existem hoje três documentos principais que guiam a formação do currículo da

Educação Básica, são eles os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a Base
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Nacional Comum Curricular (BNCC) e o projeto político pedagógico (PPP) de cada

instituição de ensino. Os primeiros PCNs foram criados em 1997. Eles são diretrizes

para a construção do PPP das escolas brasileiras (BRASIL, 1997).

O Ministério da Educação (MEC), de acordo com o Plano Nacional de

Educação (PNE) e os PCNs, elaborou a BNCC. A partir daí, a BNCC tornou

obsoletos os PCNs, já que se baseia nele e tem cumprimento obrigatório. Os PCNs

são diretrizes a serem seguidas, enquanto a BNCC define as aprendizagens

essenciais a todos os alunos em todas as modalidades e etapas da educação

básica. Os professores devem seguir as orientações da BNCC em relação aos

conteúdos especificados para cada faixa etária. A BNCC estipula dez competências

principais a serem trabalhadas na escola (BNCC, 2019).

A primeira refere-se a valorização e uso de saberes que foram tradicionalmente

concebidos acerca do mundo tanto físico quanto social, cultural e digital, para que

assim seja possível compreender a realidade e, a partir daí elucidá-la, para seguir

com o aprendizado e poder. Desta forma é possível formar indivíduos justos que

buscarão uma sociedade mais democrática e inclusiva (BNCC, 2019).

A segunda competência está relacionada ao exercício da curiosidade,

criatividade, averiguação, pensamento crítico e imaginação. O objetivo é estimular

os alunos a questionar e formular teorias para, com base nos conhecimentos de

diversas áreas, testar as hipóteses desenvolvidas e chegar a soluções (BNCC,

2019).

A terceira está relacionada às práticas artísticas e culturais. É dada importância

à sua produção e reconhecimento, assim como a valorização das manifestações

culturais (BNCC, 2019).

O uso das diversas linguagens, sejam verbais ou corporais, aliados aos

conhecimentos de saberes específicos da arte, matemática e produção científica nos

demais campos estão entre as definições da quarta competência. O intuito é

possibilitar autonomia aos alunos para que eles se expressem e compartilhem fatos,

pensamentos e sentimentos em diversas situações, além de produzir

questionamentos que possibilitem o entendimento coletivo e comum (BNCC, 2019).

A quinta competência disserta sobre o uso, entendimento e desenvolvimento

de tecnologias digitais, principalmente as relacionadas a comunicação e a

informação. Seu uso na escola deve acontecer de forma crítica e ética para que a

comunicação seja efetiva e permita aos alunos serem agentes ativos e autônomos
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em suas vidas pessoais e em sociedade (BNCC, 2019).

É considerada como sexta competência o enaltecimento de conhecimentos e

as experiências culturais, visando a compreensão das relações que são peculiares

ao mundo trabalhista para que os alunos sejam capazes de tomar decisões que

estejam igualadas à prática cidadã e aos planos de vida de cada um. Isto deve

acontecer com senso crítico, responsabilidade, autonomia e liberdade (BNCC,

2019).

A sétima competência estipulada pelo documento BNCC é a capacidade de

produzir argumentos que possuam embasamento teórico fundamentado por dados e

fatos com o fim de desenvolver e defender pontos de vista e concepções. O

pensamento deve ser focado na equidade, com prioridade aos direitos humanos,

cuidados com o meio ambiente e consumo sustentável, de forma individual e em

escala global (BNCC, 2019).

A competência de número oito refere-se ao autoconhecimento e autocuidado

em relação à saúde tanto física quanto mental. Assimilar-se enquanto ser humano,

dentro de todas as diversidades presentes no nosso planeta, ter empatia e

colocar-se no lugar dos demais. Além disso, aprender a habilidade da autocrítica e

desenvolver a capacidade de encarar seus próprios defeitos (BNCC, 2019).

O número nove trata sobre a interlocução e resolução de intercorrências. Ela

discute sobre colaboração e respeito e como promovê-lo para os demais. Esta

competência foca nos direitos humanos com receptividade e apreciação aos vários

indivíduos pertencentes a diversos grupos sociais e suas culturas, sem nenhum tipo

de preconceito (BNCC, 2019).

A última competência se refere às responsabilidades que devem ser levadas

em conta para agir, tanto individual quanto coletivamente. Os alunos devem se

tornar pessoas determinadas, autônomas e flexíveis que, com resiliência, fazem

suas escolhas baseadas em princípios solidários, éticos, democráticos e inclusivos

(BNCC, 2019).

A partir das competências estipuladas pela BNCC para o desenvolvimento dos

alunos, nota-se que o objetivo é a formação integral de indivíduos, para que sejam

adultos independentes e com visão crítica. Nesse documento, as fases são divididas

em Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio (BNCC, 2019).
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4.3. O ENSINO FUNDAMENTAL 1

4.3.1. Desenvolvimento Humano no Ensino Fundamental 1

Segundo Papalia e Feldman (2013), os três principais domínios do

desenvolvimento humano são o físico, o cognitivo e o psicossocial. O

desenvolvimento físico aborda as habilidades motoras, o crescimento do corpo e do

cérebro, a saúde e as capacidades sensoriais. Já o desenvolvimento cognitivo é

composto pelo raciocínio, criatividade, memória, atenção, pensamento, linguagem e

aprendizagem. Enquanto o desenvolvimento psicossocial envolve as relações

sociais, as emoções e a personalidade. É importante ressaltar que esses domínios

estão inter-relacionados (PAPALIA E FELDMAN, 2013).

Para fins didáticos, o ciclo de vida é separado em primeira infância, segunda

infância, terceira infância, adolescência, início da vida adulta, vida adulta

intermediária e vida adulta tardia. Nesses vários períodos são observadas diferenças

nos domínios físico, cognitivo e psicossocial (PAPALIA E FELDMAN, 2013).

A faixa etária de interesse do presente estudo está compreendida entre seis e

onze anos, ou seja, a terceira infância. Essa idade corresponde àquela dos alunos

do Ensino Fundamental 1, que cursam do 1o ao 5o ano. Nesta fase, o crescimento

corporal torna-se mais lento, a força física e as habilidades atléticas se intensificam

(PAPALIA E FELDMAN, 2013).

Na terceira infância, na perspectiva cognitiva, o egocentrismo começa a

decrescer, o pensamento lógico se torna mais concreto e as habilidades

relacionadas à linguagem e memória progridem. Esses avanços permitem que as

crianças tirem maior proveito da instrução formal que é dada no ambiente escolar.

Certas crianças exibem sinais que possuem necessidades educacionais e/ou

talentos especiais (PAPALIA e FELDMAN, 2013).

Já no âmbito do desenvolvimento psicossocial, o autoconceito torna-se mais

intricado, o que consequentemente acaba por afetar a autoestima. Inicia-se nessa

fase um processo gradual no qual o controle começa a migrar dos pais para a

própria criança e, então, os amigos e colegas passam a ter relevância essencial

(PAPALIA E FELDMAN, 2013).

A relação com os colegas de classe vai se intensificando e, consequentemente,

as atividades coletivas são de maior interesse das crianças, assim como as
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atividades competitivas. Por essa razão, é um excelente período para fazer a

inclusão de esportes coletivos e cooperativos. (PAPALIA E OLDS, 2006).

A fase de desenvolvimento motor em que se encontram permite que as

crianças em idade escolar participem de uma gama mais ampla de atividades

motoras quando comparadas aos pré-escolares. Dos sete aos onze anos, as

brincadeiras mais impetuosas diminuem à medida que as crianças se envolvem em

jogos com regras (PAPALIA & OLDS, 2006).

De acordo com Papalia e Olds (2006), o desenvolvimento motor na terceira

infância pode ser analisado por idade. Eles ressaltam que em alguns aspectos há

diferenças observadas entre os gêneros. As principais peculiaridades de cada idade

estão listadas abaixo:

• 06 anos: Em geral, os meninos são proeminentes em atos mais simples e que

abrangem o uso de força, enquanto as meninas se destacam em movimentos mais

minuciosos e que exigem maior precisão.

• 07 anos: Nessa fase os movimentos vão ficando mais complexos e

sincronizados, as crianças são capazes de fazer atividades como polichinelos e

realizar saltos com maior destreza em pequenas áreas delimitadas. Também

passam a conseguir caminhar sobre uma barra fixa de pelo menos 5 cm de largura,

além de ser possível equilibrar-se em apenas um dos pés, sem auxílio da visão.

• 08 anos: Essa é a idade em que os jogos possuem participação tanto

masculina quanto feminina. As crianças conseguem realizar saltos rítmicos e

alternados e passam a dispor de capacidade de preensão de 5,4 kg em média e

podem arremessar uma bola pequena a uma distância aproximada de 12 metros

(m).

• 09 anos: As principais diferenças observadas entre os sexos é que os

meninos já são hábeis para correr a uma velocidade média de 5 m/s e conseguem

arremessar uma bola pequena a aproximadamente 21,3 m.

• 10 anos: Nesta idade as meninas atingem na corrida velocidade semelhante

aos meninos. De forma geral, as crianças dessa idade já são competentes para

considerar e interceptar a rota de bolas de tamanho pequeno que sejam atiradas à

distância.

• 11 anos: É possível observar as diferenças na distância atingida por meninos

e meninas no salto em distância.
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Ainda no aspecto do desenvolvimento humano, Santos (2000) afirma que é de

extrema importância que o professor de EF oportunize cenários variados para as

crianças. Desta forma, elas podem atingir um maior grau de entendimento e domínio

de suas capacidades motoras e consequentemente abundantes vivências sobre

seus corpos (SANTOS, 2000).

Além do desenvolvimento motor, outro objetivo da EF escolar está relacionado

com o conceito de educação com foco na saúde, que é incentivada pela BNCC.

Esse aspecto tem obtido uma relevância imensurável na nossa sociedade por ter

como objetivo expandir a percepção acerca da construção do estado de

doença/saúde em cada diferente circunstância, possibilitando assim que

gradativamente os alunos tornem-se agentes ativos no ponto de vista da promoção,

manutenção e reabilitação de sua própria saúde (MATTOS E NEIRA, 2000).

4.3.2. Educação Física no Ensino Fundamental 1

O Ensino Fundamental é organizado em cinco áreas do conhecimento, sendo

elas, Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino

Religioso. Tais áreas, como apontado pelo parecer do Conselho Nacional de

Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) número 11/201024, propiciam a

comunicação entre os conteúdos das diferentes disciplinas (BNCC, 2019).

A EF foi enquadrada na área de linguagens. A BNCC a define como a

disciplina que tem como tema as práticas corporais e suas variadas manifestações

culturais e sociais. Tais manifestações podem ser entendidas como a exteriorização

das diversas possibilidades de expressão dos indivíduos que foram exploradas,

descobertas, produzidas e cultivadas ao longo da história (BNCC, 2019).

É estabelecido no texto da BNCC que há três componentes primordiais que

são comuns às práticas corporais: O movimento corporal, a organização interna e o

produto cultural.Também é estipulado pelo documento que cada uma das práticas

corporais oportuniza ao praticante uma gama de conhecimentos e vivências que não

seriam possíveis de outras formas (BNCC, 2019).

Ainda de acordo com a BNCC, a experiência da prática gera saberes muito

específicos e incomparáveis e para que ela tenha de fato impacto, é necessário

contestar e apontar a pluralidade de sentidos que as práticas tomam dentro de
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determinados contextos sociais. Sendo assim, as práticas corporais são

consideradas pelo documento como “textos culturais” que permitem sua

interpretação e elaboração (BNCC, 2019).

São definidas seis unidades temáticas para serem trabalhadas na EF no

Ensino Fundamental, fragmentadas de acordo com as faixas etárias. São elas:

Brincadeiras e Jogos, Esportes, Ginásticas, Danças, Lutas e Práticas Corporais de

Aventura. É estabelecido que todas essas práticas corporais podem ser

pedagogicamente utilizadas em qualquer idade, porém, devem ser utilizados os

chamados critérios de progressão do conhecimento para o ensino de cada uma

delas (BNCC, 2019).

Vale lembrar que todas as práticas devem ser adaptadas ao ambiente escolar

considerando as condições materiais disponíveis e o contexto social. Desta forma, é

possível propiciar para todos os alunos vivências que irão enriquecer o seu

desenvolvimento, não apenas motor, mas também cognitivo e social (BNCC, 2019).

O BNCC delimita dez competências específicas na área de EF no Ensino

Fundamental. A primeira é entender a origem da cultura corporal de movimento e

suas relações com a organização da vida pessoal e coletiva. A segunda é ser capaz

de idealizar e aplicar estratégias que foquem na resolução de problemas e que

aumentem as probabilidades de aprendizado das práticas, de forma que os alunos

estejam envolvidos no processo de expansão do patrimônio cultural desta área

(BNCC, 2019).

A terceira competência delimitada é analisar de forma crítica a relação entre a

execução de práticas corporais e os estados de saúde e doença, até mesmo nos

ambientes de trabalho. O desenvolvimento da capacidade de reconhecer os diversos

padrões existentes na sociedade, com foco nos padrões de saúde e beleza e a

realização da análise crítica sobre os padrões impostos pela mídia, com foco na

discussão sobre posturas discriminatórias e consumistas compõem a quarta

competência (BNCC, 2019).

A quinta é possibilitar aos alunos vivências para que os mesmos sejam

capazes de apontar as principais formas de produção de preconceitos e entender

seus efeitos a longo prazo e, assim, combatê-los. A sexta competência orienta os

professores a capacitar os estudantes a fim de que eles consigam analisar e

reproduzir os preceitos, finalidades e definições presentes nas diferentes práticas

corporais e seus praticantes (BNCC, 2019).
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A distinção das práticas corporais, enquanto componentes que constituem a

identidade cultural de sociedades e conjuntos, formam a sétima competência. A

oitava tem foco em fazer com que os estudantes possam desfrutar das práticas de

forma autossuficiente para que a participação em circunstâncias de lazer aumente e,

consequentemente, haja um crescimento das relações sociais e promoção da saúde

(BNCC, 2019).

A nona competência tem por objetivo permitir que os alunos compreendam o

acesso às práticas corporais como seu direito enquanto cidadãos e sejam capazes

de encontrar possibilidades de execução das mesmas em seu contexto social. Por

fim, a última competência foca na viabilidade do discente provar, aproveitar, gostar e

também produzir novas e diferentes práticas motoras e brincadeiras que explorem

os saberes principais como jogos, ginásticas, lutas, danças entre outros (BNCC,

2019).

Quando analisamos os anos iniciais do Ensino Fundamental é importante

atentar-se para a pluralidade da infância e das vivências de cada criança, além do

ambiente no qual a escola se insere. Para esse período, os objetos de conhecimento

delimitados são as brincadeiras e jogos da cultura popular que estejam presentes no

contexto regional da comunidade na qual se insere a escola, os esportes de marca e

precisão, a ginástica geral e danças que também estejam no contexto comunitário e

regional, as lutas e práticas corporais de aventura ficam de fora desse primeiro

módulo (BNCC, 2019).

Quando se trata de ginástica no Ensino Fundamental, a BNCC estipula que

entre o 1o e o 5o ano o conteúdo será a Ginástica Geral ou Ginástica para Todos, os

alunos de 6o e 7o anos terão a ginástica de condicionamento físico e, para os alunos

de 8o e 9o anos, além da ginástica de condicionamento, será adicionada também a

ginástica de conscientização corporal (BNCC, 2019).

A ginástica se legitima dentro do ambiente escolar, pois ela é uma maneira

muito singular de exercícios que podem ser realizados com ou sem o uso de

aparelhos. Ela possibilita ao praticante atividades que trazem vivências corporais

extremamente valiosas e que enriquecem a cultura corporal das crianças (COL. DE

AUTORES, 1992).

A prática da ginástica no ambiente escolar se torna necessária ao passo que

ela possui uma forte tradição histórica que traz significado cultural às ações motoras

realizadas. A ginástica traz também um contraste com as práticas tradicionais por
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possuir novos meios de atividades, o que permite aos praticantes, através de seu

senso crítico, darem um novo e pessoal sentido às suas exercitações gímnicas

(COL. DE AUTORES, 1992).

Desta forma, ao permitir essa interpretação mais subjetiva dos exercícios

gímnicos, a ginástica se faz legítima para pertencer aos currículos de EF. Isso

apenas é possível, pois a prática acontece em um espaço amplo de liberdade, de

maneira que o praticante possa explorar seus próprios movimentos (COL. DE

AUTORES, 1992).

Quando se trata do aspecto social, as atividades gímnicas promovem

atividades coletivas nas quais se concretiza a denominada coeducação em

atividades como saltar com os companheiros ou balançar juntos. A coeducação

pode ser compreendida como uma forma singular de executar e treinar maneiras

comuns de ações motoras para ambos os sexos, criando um ambiente propício para

a cooperação entre eles de forma a combater o sexismo imposto pela sociedade

(COL. DE AUTORES, 1992).

4.4. A GINÁSTICA RÍTMICA

A GR é um esporte que é praticado individualmente e em conjunto de cinco

integrantes. Ela pode ser definida como a expressão harmônica corporal máxima,

pois é caracterizada como um conjunto de condicionamentos físicos, abrangendo

flexibilidade, equilíbrio, potência, força, coordenação motora, agilidade e dinamismo

ligados ao manuseio de cinco aparelhos (corda, arco, bola, maças e fita)

(MENDIZÁBAL E MENDIZÁBAL, 1985).

A estética e a técnica na execução dos elementos estão bastante presentes.

Através da sincronia de movimentos com a música, é viável expressar sentimentos e

emoções, o que torna a modalidade uma forma de arte (MENDIZÁBAL E

MENDIZÁBAL, 1985).

Desde a pré-história as atividades físicas vêm sendo construídas como área de

conhecimento. A ginástica especificamente, se consolida na Antiguidade,

preserva-se durante a Idade Média, se alicerça na Idade Moderna e, finalmente, se

metodiza na Idade Contemporânea. A GR nasceu na Europa, principalmente pela
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necessidade da prática desportiva para mulheres. Neste continente, a partir do

século XIX, muitas metodologias ginásticas foram desenvolvidas, influenciando a

ginástica mundial e também brasileira (RAMOS, 1982).

A GR tem em sua base de formação influências de quatro diferentes áreas, a

dança, a música, a pedagogia e as artes cênicas. O suíço Johann Heinrich

Pestalozzi via a educação corporal como um conjunto inseparável de corpo, espírito

e alma e, considera todas as partes indispensáveis (GAIO, 2007). Outro nome que

teve influência pedagógica na GR foi o sueco Per Henrik Ling que criou uma

metodologia denominada: Execução fundamental na anatomia do corpo humano

que, com foco na melhoria da saúde através de exercícios mecânicos, buscava

desenvolver funções vitais. Também é citado na bibliografia relativa à GR o autor

Cristoph Friedrich Guts Muths que acreditava que como parte de sua educação

geral, a criança deveria ter a oportunidade de se desenvolver brincando (GAIO,

2007).

A dança teve papel fundamental no surgimento da GR através da expressão

dos sentimentos, beleza e leveza dos movimentos interpretados em harmonia com a

música A bailarina norte-americana Isadora Duncan é considerada como uma das

mães da GR. Ela foi conhecida por sua incomum atuação nos palcos onde

expressava, através de movimentos livres, o belo do corpo humano e interpretava a

música intimamente ligada ao conceito de ritmo (GAIO, 1996).

A dança se conecta intrinsecamente com o próximo pilar da GR, a música. Foi

através da conexão dos movimentos e uso dos aparelhos com a acompanhamento

musical que a GR começou a criar a forma que possui nos dias de hoje. Essa

corrente teve influência principalmente de Émile Jacques Dalcroze que através do

seu método chamado Euritmia utilizava o movimento para ensinar música (GAIO,

1996).

Outra influência forte da música na GR foi Rudolf Bode, aluno de Dalcroze que

fez o oposto de seu mestre e utilizou a música para ensinar os movimentos. Ainda

temos forte influência de Henrich Medau que por sua vez, era discípulo de Bode e

considerou o uso de aparelhos manuais com o intuito de aprimorar os movimentos.

Através deles surgiram os primeiros princípios técnicos da GR, bem como alguns

aparelhos como a corda, o arco e a bola (GAIO, 1996).

Por último, mas não menos importante, vem a arte cênica, influenciada por

Jean Georges Noverre que acreditava que a alma é a expressão na dança; por
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François Delsarte que valorizou a importância do movimento na ginástica

expressionista e por fim, teve influência de Cilas que era adepto do movimento

executado de maneira correta e de sua estética (GAIO, 2007).

A partir de 1912, é possível observar nas práticas traços que foram precursores

para a modalidade que hoje conhecemos como a GR. Em 1960, no torneio

internacional de Sófia (Bulgária), a ginástica com aparelhos passa a ser chamada de

ginástica moderna e é reconhecida pela Federação Internacional de Ginástica (FIG)

como modalidade, tendo sua primeira competição mundial no ano de 1963, em

Budapeste (Hungria) (BERRA, 1997).

Inicialmente, a modalidade era realizada apenas em conjunto, ou seja, cinco

ginastas. Apenas após a 3a edição do Campeonato Mundial, em 1967, é que se

iniciam as provas individuais. A partir deste momento, a comissão técnica da FIG

começou a trabalhar nas normas dos aparelhos e desenvolveu o código de

pontuação internacional, lançado em 1970 (BERRA, 1997).

Em 1975, a FIG assumiu a nomenclatura de Ginástica Rítmica Desportiva

(GRD). Em 1999, o termo “Desportiva” foi retirado, sendo referida desde então como

Ginástica Rítmica (GR). A partir de 1984, a GR passa a integrar os Jogos Olímpicos

(BERRA, 1997).

A nível mundial, a FIG é a entidade que guia a prática da GR, além de outras

modalidades competitivas e não competitivas. Ela estabelece um código de

pontuação, com ciclos de quatro anos, no qual são atribuídos valores específicos

para cada elemento (OLIVEIRA e PORPINO, 2010).

O código de pontuação (2017-2020) define a GR como uma modalidade que se

baseia em três pilares: a realização de movimentos corporais, o manuseio de

aparelhos e o acompanhamento musical ritmado. Os elementos corporais são

separados em quatro grupos, denominados dificuldades. As dificuldades corporais

incluem os saltos, equilíbrios e rotações, as combinações de passos de dança, os

elementos dinâmicos de rotação e as dificuldades de aparelho (FIG, 2016).

Além dos elementos corporais, quando se fala sobre a técnica, há alguns

aspectos importantes. Primeiramente o trabalho dos braços: esses são divididos em

oscilações, circunduções e movimentos em oito. Os braços são muito expressivos e

podem alongar o corpo com linhas curvas, diretas ou quebradas (BERRA, 2007). No

trabalho das pernas, o foco são formas de deslocamento e posicionamentos dos

pés. Ainda, o esporte abrange saltos, equilíbrios e pivots. É também incluído nos
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grupos fundamentais os elementos de trabalho de flexibilidade, capacidade física

bastante enfatizada na modalidade (BERRA, 2007).

Quando se trata de deslocamento, o mesmo pode ser feito de diversas

maneiras: em marcha, corrida, passos de valsa e polca, voltas ao redor do corpo e

inúmeras variações de saltitos. A técnica corporal abrange também as ondas de

corpo, que são movimentos em curva que se propagam de forma próximo-distal e

movimentos pré-acrobáticos que são comuns a outros tipos de ginástica (BERRA,

2007).

Hoje são utilizados cinco aparelhos na GR: a bola, o arco, a fita, a corda e as

massas. Cada um deles tem suas particularidades e quase sempre são combinados

com elementos e dificuldades corporais. A corda é um dos aparelhos que as

crianças costumam ter mais afinidade, muitas já experimentaram pular corda pelo

menos uma vez. Na GR, a corda é de material sintético ou cânhamo, com nós nas

pontas e tamanho proporcional ao praticante (BERRA, 2007).

O arco é de madeira ou de plástico, possui um diâmetro que varia entre 80 e 90

centímetros e pesa no mínimo 300g. Ele é inflexível e esférico e demarca um espaço

vazio. É um aparelho incrível que permite à descoberta do espaço próximo e do

longínquo. A bola tem um peso mínimo de 400g, seu diâmetro gira em torno de 18 a

20 centímetros e é feita de material sintético geralmente. A bola nunca pode estar

detida, sempre em suspensão ou estabilidade equipendente (BERRA, 2007).

As maças são duas, mas são consideradas apenas um aparelho, tornando um

dos mais complexos. Elas têm o formato de uma garrafa, utilizam-se em pares e são

constituídas por três partes: a mais pesada, que é chamada de corpo, o pescoço e a

cabeça, onde é realizada a pega, geralmente. Elas são de madeira ou plástico e

medem entre 40 e 50cm, pesando no mínimo 150g cada. (BERRA, 2007).

A fita é um aparelho extremamente vistoso, mas relativamente pobre em

termos de variedade de elementos técnicos. É um aparelho composto de duas

partes, a fita em si, que é de cetim ou seda, com largura de 4 a 6cm e comprimento

entre 50 e 60 cm, e, o estilete, que é um bastão de madeira ou plástico e não pode

ter mais do que 1 cm de diâmetro (BERRA, 2007).

4.4.1. Contribuição da Ginástica Rítmica para o Desenvolvimento Humano
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É essencial propiciar oportunidades intencionais para que as crianças se

desenvolvam de forma global. A Psicomotricidade é definida como a área do

conhecimento que estuda o ser humano através do seu corpo em movimento e, em

relação ao seu mundo interno e externo, assim como suas chances de percepção,

sua representação e sua relação com os demais, os objetos e si próprio (OLIVEIRA,

2005 Apud SILVA et al., 2020).

A psicomotricidade também é associada ao processo de amadurecimento no

qual o corpo é o fundamento para as aquisições biológicas, intelectuais e afetivas,

sendo guiada por três aspectos principais: o intelecto, o afeto e o movimento

(OLIVEIRA, 2005 Apud SILVA et al., 2020).

A GR pode ser relacionada com diversos elementos psicomotores, por isso se

torma uma modalidade de extremo valor para o desenvolvimento psicomotor das

crianças. Os objetivos da GR estão profundamente conectados ao desenvolvimento

humano e psicomotor, pois a prática estimula e amadurece as estruturas

psicomotoras, aperfeiçoando os movimentos, melhorando as capacidades físicas e

propiciando uma ampliação das habilidades sociais, imaginação e criatividade

(SILVA E SILVA, 2007 Apud: FONSECA, 2011).

Enquanto se utiliza o corpo como porta de acesso para a aprendizagem, é

possível encontrar na psicomotricidade, o propagador necessário para ir além em

cada experiência. Dessa forma, há o aproveitamento máximo de cada oportunidade

(GONÇALVES, 2010).

O ensino psicomotor propicia o desenvolvimento da criança no seu ambiente,

agindo de maneira profilática. Pode ser também um modo de reabilitação para casos

de sujeitos com subdesenvolvimento motor ou recuperação de lesões. Ela é um

caminho de fortuitos recursos para diversos casos de não adaptação escolar

(FONSECA, 1996).

A psicomotricidade é composta por sete pilares ou elementos básicos. São

eles: A motricidade fina e a motricidade global, a lateralidade, a organização espacial

e a organização temporal, o equilíbrio e o esquema corporal (SILVA ET AL., 2020). O

esquema corporal foi definido em 1975, sendo considerado um elemento de base

indispensável para a formação da personalidade da criança e uma representação

que ela tem de seu próprio corpo. Sua construção se faz por um processo evolutivo

e gradativo, no qual a criança vai adquirindo noção do seu próprio corpo e do mundo
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exterior (WALLON, 1975). Como a GR favorece a prosperidade e aperfeiçoamento

do esquema corporal (PEREIRA, 2002 Apud: FONSECA, 2011).

A Coordenação motora é a habilidade de integrar diferentes atos musculares

concomitantes e consecutivos, de forma que resulte em um movimento ou uma

sequência de movimentos específicos com eficácia e contenção de gasto energético.

A coordenação é obtida através da repetição dos movimentos e suscitada por duas

faculdades gerais, sendo estas o ritmo e o equilíbrio (FILHO, 2001).

A coordenação motora global necessita de controle motor, resultado das ações

musculares, e equilíbrio postural. Ela trata de movimentos mais amplos,

relacionados ao corpo inteiro, abrangendo os principais movimentos de membros

inferiores e superiores (OLIVEIRA, 1997).

A coordenação motora fina diz respeito a competências delicadas, relacionadas

a movimentos minuciosos da mão e dos dedos. Podemos utilizar como exemplos

movimentos de preensão (não reflexos), escrever e manejar, para diversos fins,

pequenos objetos. Para que a coordenação motora fina seja aperfeiçoada, é

imprescindível que haja a elaboração da coordenação óculo-manual e óculo-pedal.

(HURTADO, 1991), elementos bastante trabalhados na GR.

Lateralidade é a prevalência de um dos lados sobre o outro. Essa preferência

pelo lado direito ou esquerdo ocorre nas conjunturas óculo-manual e óculo-pedal e

também do hemisfério cerebral. A determinação por essa preferência resulta de

fatores ambientais e genéticos (ROSA NETO, 2002). Mais uma vez, através do

manuseio dos aparelhos e dos diversos elementos técnicos, a GR trabalha bastante

a lateralidade.

A organização espacial é a viabilidade para que o indivíduo se organize em

relação ao mundo ao seu redor e também aos objetos, tendo a capacidade de

movê-los. É considerada como a percepção das situações e das coisas entre si e de

seu próprio corpo em associação com o meio ambiente em que está inserido. Ainda,

possibilita que o sujeito consiga estabelecer relações entre todas as situações

vivenciadas, fazendo observações e, a partir das mesmas, realizando análises e

comparações (DE MEUR e STATES, 1984).

O tempo é construído aos poucos e demanda a formação de um esquema de

relações, sendo assim, a organização temporal vai sendo construída mentalmente.
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Como a noção de tempo é correlacionada com o conceito de sucessão, o ritmo é

fundamental para sua formação. O tempo é um conceito muito difícil de ser

absorvido (PIAGET, 1975).

Ainda de Acordo com Piaget (1975), para que haja a transição entre o subjetivo

e o objetivo, é necessário que a criança desenvolva a concepção de ordem e

sucessão, onde começa a entender a ordem cronológica das coisas, o que veio

antes e o que veio depois, que ela comece a compreender a duração de intervalos,

se o tempo corrido foi longo ou curto, a noção de períodos como dia e noite, tudo

isso conectado, forma a definição de ritmo (PIAGET, 1975).

O equilíbrio tem um papel fundamental para o trabalho da coordenação motora,

pois o desenvolvimento da mesma, depende diretamente de a criança estar apta a

sustentar um equilíbrio corporal, em repouso ou movimento (Araújo, 1992). A

tonicidade é de extrema importância no desenvolvimento motor, pois assegura o

movimento, a postura, as emoções e expressões das quais surgem todas as

atividades motoras dos humanos (FONSECA, 1996).

A GR atua em todos os aspecto supracitados integrantes da psicomotricidade.

De fato, diversos movimentos básicos da GR permitem a ampliação das dimensões

psicomotoras do desenvolvimento humano, como por exemplo, as ondas, a

flexibilidade, os equilíbrios, saltos e os pivots. Através desses elementos, a

modalidade trabalha a lateralidade, o esquema corporal e as organizações espacial

e temporal, entre outros (FONSECA, 2011). A GR também estimula capacidades

físicas como o ritmo, o equilíbrio, a coordenação motora, a força e a flexibilidade.

Essas valências dão a base para todas as etapas do desenvolvimento psicomotor

(SILVA E SILVA, 2007 Apud: FONSECA, 2011).

Um fator essencial que é propiciado pela GR é o ritmo. Por meio da produção e

realização das séries, as crianças exploram seus corpos e movimentos, vivenciando

essa experiência da maneira mais proveitosa possível, o que contribui diretamente

para o desenvolvimento cognitivo. Ainda, os manejos dos diferentes aparelhos da

GR contribuem para que o desenvolvimento psicomotor ocorra de maneira mais

ampla por intermédio de trabalhos diversificados (FONSECA, 2011).

Uma das funções da GR é colaborar com o desenvolvimento e

aperfeiçoamento das habilidades motoras de manipulação, locomoção e

estabilização. Isso torna possível a vivência de um grande leque de movimentos que
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podem desenvolver e refinar as habilidades motoras, mas também as afetivas,

sociais e cognitivas (MOLINARI, s/d. apud DOMINGUES, 2006, apud ACENCIO et

al.., 2019). Na iniciação à GR, a criança conhece e desenvolve diferentes maneiras

de se deslocar, se apoiar, girar e manipular objetos. Isso ocorre com o intuito de

aperfeiçoar essas habilidades a fim de, futuramente, combiná-las entre si e com

aparelhos da modalidade (ACENCIO et al..,2019).

Movimentos estabilizadores são ações motoras que influenciam a criança a

manter-se em equilíbrio em relação à força da gravidade. Existem diversos tipos de

movimento, sendo considerados: Ações em que se retira um ou mais apoios de

braços e pernas e também em algumas formas de deslocamento (ACENCIO et al..,

.2019). Na GR há movimentos estabilizadores em diversos elementos, por exemplo,

equilíbrios realizados em apoio invertido, seja em movimentos dinâmicos ou

estáticos; equilíbrios em uma só perna, no qual a outra perna pode ficar livre de

diversas maneiras e também equilíbrios agachados (ACENCIO et al.., 2019).

A categoria da locomoção é composta por movimentos de deslocamento nos

quais a criança muda sua direção e localização em relação a um ponto fixo. Na GR

percebe-se diversas maneiras de locomoção presentes: saltos e saltitos, caminhar,

correr, rolar, rodar, girar no solo, e em movimentos como as reversões (ACENCIO et

al., 2019).

Já na categoria de manipulação, são considerados os movimentos realizados

com as mãos para conduzir ou apenas carregar objetos, recebendo e aplicando

força para equilibrar o peso do objeto a fim de controlá-lo. Na GR, os cinco

aparelhos oficiais desenvolvem as habilidades manipulativas através de atividades

de manipulação combinadas com atividade estabilizadoras ou locomotoras

(ACCENCIO et al., 2019).

No trabalho do aparelho corda, por exemplo, além da ludicidade, permite o

desenvolvimento da velocidade, agilidade, resistência, força, coordenação motora e

flexibilidade. Os elementos de circunduções, lançamentos e recuperações e as

rotações propiciam também a progressão do esquema corporal e das habilidades de

organização espacial e temporal (BERRA, 2007).

No caso do arco, o trabalho conduz ao desenvolvimento da organização

espacial. Também é interessante para o trabalho coletivo, propiciando o
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estreitamento das relações sociais. Ainda, desenvolve a coordenação motora fina ao

desenvolver sensações delicadas no nível das mãos (BERRA, 2007).

A bola é um aparelho bastante familiar para as crianças, mas que é utilizado na

GR de uma forma completamente singular e, para muitos, inédita. Os movimentos

da bola devem ser sincronizados com os movimentos corporais e a música, deve

haver sincronia do aparelho com o corpo e a música aprimora o ritmo e como

consequência a organização temporal. Os rolamentos com a bola e equilíbrios

desenvolvem ainda a consciência e domínio corporal e a flexibilidade (BERRA,

2007).

As maças permitem a progressão da destreza e da coordenação motora global

e fina. Com elas, é possível realizar movimentos em oito, circunduções, oscilações e

impulsos, além de como todos os demais, lançamentos que resultam na evolução

das organizações temporal e espacial, além do esquema corporal (BERRA, 2007).

Fora as habilidades de equilíbrio, locomoção e manipulação, relacionam-se

com a GR duas outras habilidades ligadas ao desenvolvimento motor, as

percepto-motoras e as denominadas habilidades balísticas. As primeiras abrangem a

percepção espacial, tátil, de direção, de movimento, de objetos, além da percepção

auditiva e de localização (ACENCIO et al., 2019).No caso das habilidades balísticas,

trata-se da capacidade de colocar impulso e força em um objeto a fim de projetá-lo.

Podem estar presentes em habilidades como arremessar, rebater ou chutar. Na GR

essa categoria se encontra nos exercícios que contém lançamento e recuperação

dos aparelhos durante os treinos e execução das séries (ACENCIO et al., 2019).

4.5. A GINÁSTICA NA ESCOLA

4.5.1. Histórico

As primeiras atividades físicas relatadas no Brasil datam de 1500 em uma das

cartas de Pero Vaz de Caminha, nas quais ele noticia povos indígenas dançando,

girando e saltando ao som da música de uma gaita, tocada por um português.

Ramos (1982) considera esse episódio como a primeira aula de ginástica e

recreação relatada no Brasil (RAMOS, 1982).
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Durante todo o período denominado Brasil Colônia (1500-1822), os primeiros

elementos da EF foram representados por atividades físicas feitas pelos indígenas e

escravos, como a capoeira (RAMOS, 1982). Já as atividades realizadas pelos

indígenas estavam mais ligadas a aspectos culturais e de necessidades básicas

como por exemplo, a caça, a pesca, o nado e a locomoção e aspectos de cunho

utilitário, de proteção, recreativos ou religiosos (GUTIERREZ, 1972).

Em 1823, no já chamado Brasil Império (1822-1889), é iniciado o

desenvolvimento da cultura da EF no país com o Tratado de Educação Física e

Moral dos Meninos elaborado por Joaquim Antônio Serpa. Esse tratado entendia a

EF como coadjuvante da educação moral e vice-versa e dividia os exercícios físicos

entre os que trabalhavam o corpo e os que trabalhavam a memória (GUTIERREZ,

1972).

Originalmente, a EF escolar era popularmente conhecida como ginástica, termo

que não tinha relação com qualquer uma das modalidades gímnicas atuais. O termo

era utilizado para nomear aulas que tratavam das atividades físicas em geral

(SOARES, 1996 In: OLIVEIRA e PORPINO, 2010).

Em 1851, a Reforma Couto Ferraz tornou a ginástica obrigatória nas escolas

do município da corte. Muitos pais não queriam ver seus filhos incluídos em

atividades que não fossem consideradas intelectuais e, por isso, foram contrários a

essa decisão (BRASIL, 1997).

Em 19 de abril de 1879, houve a Reforma Leôncio de Carvalho, dada pelo

decreto n. 7247 da Instrução Pública, também denominada Projeto 224. Três anos

depois, em 1882, Rui Barbosa defendeu o projeto 224 e apoiou a inclusão da

ginástica nas escolas e a valorização de seus docentes, para assim equipará-los aos

docentes das demais disciplinas. Ressaltou ainda que era essencial um corpo

saudável para amparar a performance intelectual e que a obrigatoriedade da

ginástica deveria ser para ambos os gêneros (BRASIL, 1997).

Na prática, porém, a implementação efetiva da ginástica nas escolas ocorreu

inicialmente apenas em parte do Rio de Janeiro, então capital. Ocorreu também nas

escolas militares (DARIDO E RANGEL, 2005).

O período compreendido entre 1890 e 1930 é considerado a primeira

subdivisão da EF do Brasil República. Essa época encerrou-se com a revolução que

empossou o presidente Getúlio Vargas. Nessa fase, outros estados começam a

incluir a ginástica na escola (BETTI, 1991).



33

A segunda fase tem seu contexto no período pós revolução que vai de 1930 a

1946, sendo ainda considerada parte do Brasil República. O início dessa fase foi

marcado pela criação do Ministério da Educação e Saúde pelo então presidente

Getúlio Vargas. Nesse momento, a EF começa a ter destaque nos objetivos do

governo e surge a legislação que a torna obrigatória na educação secundária

(RAMOS, 1982).

Com o intuito de sistematizar a ginástica na escola, é dado início a utilização

dos métodos ginásticos que se originam nas escolas alemã, francesa e sueca.

Esses métodos traziam uma perspectiva higienista e militarista, visando a aquisição

e preservação da higiene física e moral, além de preparar fisicamente os indivíduos

para o combate militar (DARIDO E RANGEL, 2005).

No período denominado Brasil Contemporâneo, também temos dois cenários.

O primeiro compreende a fase subsequente à Segunda Guerra Mundial até o ano de

1964 quando se inicia a ditadura militar no Brasil e o segundo ocorre durante o

regime militar, de 1964 a 1980. Na primeira fase a EF escolar conservava sua

essência gímnica e calistênica que o Brasil república trazia em si (RAMOS, 1982).

A segunda fase contextualizada no regime da ditadura militar foi marcada pelo

interesse do governo em utilizar as escolas como berço do programa militar e por

isso, ocorreu um súbito desenvolvimento do sistema educacional. Ainda, o governo

nesse período investiu muito em esporte, o que impulsionou a busca pela vitória e o

alto rendimento, consolidando o esportivismo (DARIDO E RANGEL, 2005).

Ao longo do tempo, com essa esportivização, outras modalidades ficaram

mais em foco na escola, em detrimento dos saberes gímnicos. Hoje em dia, a

ginástica é pouco vivenciada nas escolas, possui uma visão elitizada e foca na

seleção e formação de ginastas em nível competitivo (RAMOS E VIANA, 2008).

4.5.2. Nos tempos Atuais

Na atualidade, a EF possui diversas abordagens que simultaneamente

permeiam as discussões na área sobre o rompimento dos modelos mecanicistas que

o esportivismo embutiu na disciplina ao longo do tempo. Podemos destacar como

principais concepções: A saúde renovada, a desenvolvimentista, as concepções

críticas e a psicomotricidade (BRASIL, 1997).
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As atividades gímnicas são uma forma singular de exercícios, na qual, tanto na

presença quanto na ausência de aparelhos, é possível vivenciar ricas experiências

corporais que enriquecem a cultura corporal de movimento das crianças. Sua prática

se torna necessária conforme há o confronto entre as novas formas de exercícios

gímnicos e os exercícios tradicionais, permitindo aos praticantes darem uma

definição subjetiva e personalizada à sua própria prática (COLETIVO DE AUTORES,

1992).

Desta forma, a ginástica legitima sua presença dentro da escola, pois propicia

aos alunos uma compreensão mais abstrata acerca das atividades gímnicas por

meio de um espaço de extrema liberdade, onde o indivíduo pode vivenciar e explorar

as próprias ações corporais. Além disso, ela promove o trabalho em coletivo, através

da execução de ações e movimentos em equipe (COLETIVO DE AUTORES, 1992).

Schiavon e Nista-Piccolo (2007) afirmam que a ginástica não tem sido

trabalhada na escola de forma satisfatória e um dos motivos é o despreparo dos

docentes. Muitos deles têm pouco domínio acerca dos saberes ginásticos e, por

isso, encontram barreiras que dificultam a percepção da ginástica além do âmbito

competitivo (SCHIAVON e NISTA-PICCOLO, 2007).

É possível que o despreparo docente se dê por falhas no processo de

formação dos professores de EF. Os conhecimentos gímnicos desenvolvidos durante

a formação universitária parecem não preparar os docentes para lidar com possíveis

adversidades que possam encontrar ao lecionar ginástica nas escolas. Em um

grande número de cursos superiores em EF o olhar pedagógico sobre a ginástica é

negligenciado (SCHIAVON e NISTA-PICCOLO, 2007). Este fato é restritivo, grave e

alarmante, pois reduz o conteúdo das aulas de EF ao esporte, em detrimento da

ginástica e demais temas da cultura corporal (AYOUB, 2003).

Schiavon e Nista-Piccolo (2007) destacam que na região de Campinas (São

Paulo), muitos docentes de escolas públicas e particulares declararam dificuldades

em relação aos conhecimentos específicos de cada modalidade gímnica, às táticas

de ensino e às metodologias de trabalho. Entretanto, a reclamação mais evidente foi

a dificuldade em adquirir materiais adequados às práticas ginásticas (SCHIAVON e

NISTA-PICCOLO, 2007).

A necessidade de melhores condições de infraestrutura para o

desenvolvimento da ginástica na escola acaba por desmotivar os docentes a ensinar

a disciplina. Porém, nos cenários onde há estrutura e materiais para a prática da
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ginástica, em grande parte dos casos, o que predomina é a esportivização, que

restringe e dita normas de movimento, separa os alunos por gênero e elitiza a

ginástica (SOARES et al., 1992).

4.5.3. A Presença da Ginástica Rítmica na Escola

A GR é considerada como uma modalidade que pode englobar valiosos

conteúdos, entre eles, é destacado o saber mais sensível que abrange desde a

dança até o esporte, passando pelo circo e pelos próprios saberes gímnicos o que

possibilita infinitas aplicações. Sendo assim, o caráter unicamente competitivo da

GR na escola é incompreensível e incoerente (CAVALCANTI, 2007 Apud OLIVEIRA

E PORPINO, 2010).

Para que o ensino não se constitua de forma mecânica e seja tão somente a

reprodução de conhecimentos passados, é necessário que o ensino da GR seja

discutido em uma perspectiva crítica. Desta forma, entende-se que as perspectivas

críticas promovem os requisitos necessários para que haja uma ruptura das

estruturas sociais autoritárias, começando pelo ambiente escolar (DARIDO, 2003

Apud OLIVEIRA E PORPINO, 2010).

Outra preocupação relativa à inserção da GR no meio escolar está ligada aos

estereótipos e padrões de corpo e movimentos que a modalidade traz da sua

vertente competitiva. Vale ressaltar que a escola não é um local adequado para

abraçar esses padrões e que as regras estabelecidas para o alto rendimento não

são coerentes com os princípios educacionais do ambiente escolar (OLIVEIRA E

PORPINO, 2010).

Em uma pesquisa realizada em escolas do Paraná, na qual foram

entrevistados 39 professores em Maringá e 42 em Londrina, foi perguntado: “Você

trabalha o conteúdo GR nas suas aulas de EF?“; “Porque não trabalha?”; e no caso

de resposta afirmativa: “Como trabalha?”. Dos 39 professores de Maringá, somente

12 (30,77%) trabalhavam com GR. Já em Londrina, 32 (76,19%) disseram não

ministrar aulas de GR e só 10 (23,81%) trabalham esse conteúdo (RINALDI e

CESÁRIO, 2005).

Os professores que responderam que não trabalham a modalidade,

relacionaram sua dificuldade com o fato de não se considerarem aptos para ministrar

os conteúdos ou devido a falta de espaço físico e materiais adequados. Isso
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demonstra que a visão da modalidade ainda está relacionada ao esporte-rendimento

(RINALDI e CESÁRIO, 2005).

Uma alternativa para esse problema é o uso de materiais não oficiais para a

prática. Alguns exemplos são pedaços de tecido de diversos tamanhos, garrafas

plásticas e pinos de boliche, além de bolas de outras modalidades em substituição

aos aparelhos oficiais (GAIO, 2007 Apud: MAKIDA e MERCE, 2012). Rinaldi e

Cesário (2005) sugerem que durante o período de formação inicial e continuada dos

professores, não houve oportunidade para o diálogo e aprofundamento de questões

relativas ao uso de materiais alternativos e exploração de diversos espaços

escolares tanto por meninas quanto por meninos. Em consequência, os alunos em

período escolar perdem a chance de adquirir conhecimentos que possuem extrema

riqueza corporal (RINALDI e CESÁRIO, 2005).

Os docentes da pesquisa de Rinaldi e Cesário (2005) que ministravam

conteúdos da GR afirmaram que utilizam as experiências pessoais vivenciadas,

porém estavam presos ao modelo do alto rendimento. Eles não pensavam a

modalidade de maneira social, histórica, política ou estética. Alguns relacionaram a

GR com o desenvolvimento motor e utilizaram termos como "focar na abordagem

desenvolvimentista" e "propiciar a experiência da GR" através de seus elementos

básicos, sem favorecer os aspectos competitivos (RINALDI e CESÁRIO, 2005).

4.5.4. A Ginástica Rítmica no Ensino Fundamental 1

Os fundamentos ginásticos de forma geral são cinco: balançar, trepar/escalar,

saltar, equilibrar e girar/rodar. Como são atividades que trazem em si grande

significado histórico e cultural, os fundamentos devem estar presentes em todos os

ciclos educacionais, porém sempre de maneira progressiva para que a dificuldade

da prática seja crescente (COL. DE AUTORES, 1992).

É essencial que o programa de ginástica desenvolvido para a escola instigue

nos alunos interesse, curiosidade, criatividade e criticidade. Para que isso ocorra é

exigida uma abordagem mais nova na qual saltar não seja, por exemplo, uma

simples sequência de movimentos de impulsão-vôo-queda (COL. DE AUTORES,

1992). Nessa perspectiva, saltar deve ser um desafio no qual o aluno precisa
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encontrar uma solução para o problema "gravitacional'' com o qual se depara. Desta

forma, a abordagem problematizadora garante a globalidade das ações motoras

realizadas pelas crianças e a percepção dos significados da prática em si (COL. DE

AUTORES, 1992).

No Ensino Fundamental 1, a ginástica deve possibilitar a vivência dos

fundamentos em ambientes naturais, explorando e construindo/melhorando o

ambiente escolar no qual ocorre a prática. Além disso, os desafios propostos devem

envolver materiais ginásticos sejam eles oficiais ou adaptados (COL. DE AUTORES,

1992).

Outras formas ginásticas que devem ser utilizadas nessa faixa etária abrangida

pelo primeiro ciclo do Ensino Fundamental, são formas que envolvam diversas

soluções para os problemas relacionados aos fundamentos da ginástica,

primeiramente deixando os alunos buscarem as respostas de forma intuitiva, para

somente depois aprimorar questões mais técnicas (COL DE AUTORES, 1992).

Ainda, deve-se empregar nas aulas para esse grupo, formas gímnicas que

possibilitem aos alunos sentirem diferentes emoções como prazer, medo,

relaxamento ou tensão e, estarem aptos para reconhecerem tais sentimentos. O

docente também deve focar em práticas que criem condições para possibilitar o

sucesso de todos os participantes (COL. DE AUTORES, 1992).

Embora a GR seja considerada pela FIG uma disciplina exclusivamente

feminina, é de extrema importância que os fundamentos trabalhados sejam iguais

para ambos os sexos e, devem ser trabalhados também exercícios e movimentos

que utilizem os fundamentos combinados. É recomendado fazer uma apresentação

dos alunos demonstrando as habilidades gímnicas aprendidas e aperfeiçoadas de

maneira a permitir que os alunos ressignifiquem a prática em suas vidas (COL. DE

AUTORES, 1992).

A GR é um esporte privilegiado, pois desenvolve habilidades motoras

semelhantes à cultura corporal dos jogos e brincadeiras. Nessa perspectiva, é

imprescindível que a GR seja trabalhada nos anos iniciais do ensino fundamental,

pois a modalidade propicia aos alunos a ampliação de seus conhecimentos

preexistentes de maneira mais organizada e sistematizada (FEITOSA, 2018).

Na atual era da globalização e tecnologia, é de suma importância que sejam

utilizadas nas salas de aula novas perspectivas e abordagens que possibilitem aos

alunos a inclusão do corpo nas atividades propostas. Desta forma, a GR pode ser
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um instrumento de aprendizagem essencial, pois ela permite aos alunos o uso do

movimento corporal ligado à músic e propicia um aprendizado mais participativo e

cooperativo, gerando um amplo desenvolvimento motor, social, cognitivo e afetivo no

ambiente escolar (FEITOSA, 2018).

Em uma experiência prática de estágio com alunos do 4o ano do Ensino

Fundamental em uma escola da Paraíba, FEITOSA (2018) constatou que a prática

desenvolvida com as crianças foi de considerável importância no processo de

aprendizagem da GR e superou as expectativas das docentes. Foi possível observar

os avanços da turma no desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas,

culturais e sociais (FEITOSA, 2018).

4.5.5. Os benefícios da Ginástica Rítmica como conteúdo da Educação Física
Escolar

A GR emergiu, se sistematizou e se disseminou no Brasil no começo da

década de 50. isso foi possível principalmente devido ao trabalho de três

professoras: Ilona Peuker, Margareth Frohlich e Erica Saur. Elas ministraram cursos

para professores de EF e, na década de 60, o esporte tomou a posição de matéria

central na EF escolar (DARIDO, 2003).

Mesmo se ao chegar no Brasil a GR tenha tido um caráter pedagógico, ao

longo do tempo, o âmbito competitivo se tornou supervalorizado. Com isso, o

esporte-espetáculo dominou, em detrimento do domínio educacional (SANTOS,

1994 Apud: OLIVEIRA E PORPINO, 2010).

Como mencionado anteriormente, historicamente a GR é uma modalidade

praticada apenas pelo sexo feminino, entretanto, nada impede que seja realizada no

ambiente escolar para ambos os gêneros. Infelizmente ainda vivemos em uma

sociedade culturalmente machista, este é, então, um dos paradigmas que deve ser

quebrado com a prática da GR ainda na infância (GAIO, 2007).

Contraposto a realidade do esporte-competição, emerge a GR escolar que tem

como foco possibilitar a equidade, a euforia, a participação ativa e o deleitamento a

todos os alunos, desassociado a qualquer traço ou característica individual. A GR é

uma modalidade que favorece o desenvolvimento físico, social, afetivo e cognitivo,

com possibilidade do trabalho lúdico. Isso permite que o aluno explore sua
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criatividade fazendo uso de materiais alternativos e espaços inusitados (GAIO,

2007). Essas características justificam a presença da GR no ambiente escolar

(ENGERLAND, 2004).

Pensando na EF através da perspectiva histórico-crítica, a fim de suplantar os

fundamentos do arquétipo competitivo, a GR tem os seus saberes investigados

pedagogicamente. O processo de ensino-aprendizagem da GR teria de suscitar aos

alunos, através de suas ações pedagógicas, o amadurecimento do senso crítico,

autonomia e a percepção de sua própria capacidade de criação, de forma a gerar,

como consequência, possibilidades de inclusão e interferência no meio em que se

inserem (BITTENCOURT et al., 2005).

Bittencourt et al. (2005) ministraram uma aula de GR para crianças com base

nos conceitos da pedagogia histórico-crítica e dividiram essa aula em quatro tópicos:

o surgimento da GR; os elementos corporais da GR; os aparelhos da GR; e os

benefícios da prática da GR. Os resultados mostraram que as crianças aceitaram e

participaram das atividades e corresponderam às expectativas dos professores de

maneira positiva, demonstrando ao final da aula apropriação dos conhecimentos

compartilhados. Ademais, os autores ressaltam a importância da vivência nos níveis

iniciais da formação de professores de EF, com experiências didáticas que tenham

como base as pedagogias histórico-críticas que irão possibilitar o uso de diversas

modalidades na escola, enriquecendo a troca de conhecimentos entre professores e

alunos (BITTENCOURT et al., 2005).

É possível constatar que a GR, em junção com demais conteúdos escolares, é

de extrema relevância, pois pode favorecer a percepção, a dedução e a

compreensão da realidade social na qual os alunos estão inseridos. Viabilizando

assim, que os mesmos interfiram nessa realidade de forma autônoma e crítica

(SOARES et al., 1992).

Diante do exposto, percebe-se que há inúmeras possibilidades de intervenção

dos saberes da GR nas aulas de EF escolar. É necessário sistematizar esses

conhecimentos para organizar a GR como conteúdo curricular do Ensino

Fundamental. Isto deve ser feito através de um planejamento de aulas e conteúdos

que devem estar de acordo com o PPP da escola e com as demais disciplinas da

grade curricular (RINALDI e CESÁRIO, 2005).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da pesquisa realizada para a execução do presente estudo, foi

possível observar como a GR é plural e rica, mas ainda muito inexplorada na

perspectiva da EF escolar. Na GR diversos elementos da Psicomotricidade estão

presente e se trabalhados de forma efetiva, irão contribuir para o desenvolvimento

mais amplo e integral dos alunos, visando a formação voltada para a criticidade, a

afetividade e a autonomia. Foi possível constatar também que quando se fala de GR

no Ensino Fundamental 1, ainda há pouco material na área, justificando mais

estudos a fim de aprofundar e sistematizar os conhecimentos e, assim, viabilizar sua

aplicação no ambiente escolar. Vale ressaltar, que considerando a BNCC (2019), a

ginástica é uma das unidades temáticas delimitadas pelo documento, devendo

então, ser mais explorada enquanto conteúdo.
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