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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo, socializar reflexões sobre a contribuição da Ginástica 

Rítmica como conteúdo significativo para o desenvolvimento da socialização do indivíduo.  

Partimos da hipótese de que o trabalho da Ginástica Rítmica nas aulas de Educação Física 

escolar pode contribuir para a aquisição de relações sociais que possibilitam uma vida em 

sociedade de respeito mútuo e respeito à diversidade. A metodologia utilizada foi uma 

pesquisa bibliográfica de natureza exploratória e cunho qualitativo, onde foram aprofundados 

o conceito de socialização e dos princípios que devem nortear uma educação crítico-reflexiva. 

Compreendemos que o trabalho da manifestação corporal Ginástica Rítmica pode fortalecer 

relações de reciprocidade entre seus praticantes, na medida em que permite no seu 

desenvolvimento, espaço para construção conjunta do respeito à individualidade e à 

diversidade, para cooperação e para o fortalecimento da autoestima pela superação de seus 

limites.  

 

 

Palavras-chave: Socialização, Ginástica Rítmica, Educação Física. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to socialize reflections on the contribution of Rhythmic Gymnastics as 

a significant content for the development of the individual's socialization. We start from the 

hypothesis that teaching Rhythmic Gymnastics in the classes of Physical Education at school 

can contribute to the acquisition of social relationships that help the kids to have a social life 

that respects diversity. The methodology used was a bibliographic research of exploratory 

nature and qualitative character, where the concept of socialization and the concept of the 

principles that should guide a critical-reflexive education were deepened. We understand that 

the work of the corporal manifestation of Rhythmic Gymnastics can strengthen relations of 

reciprocity among its practitioners, since it allows in its development space for joint 

construction, for cooperation, for the strengthening of self-esteem by overcoming its limits 

and respect for individuality and diversity.  

 

 

Key words: Socialization, Rhythmic Gymnastics, Physical Education 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Segundo Althusser (1970), a escola como instituição formal de ensino obedece 

aos interesses de uma sociedade que não representa a totalidade das pessoas. Esse fato aliado 

a uma metodologia tradicional de ensino perpetua esses interesses. Nesse contexto, é 

facilmente observado que o conhecimento vira um mero conteúdo a ser absorvido pelos 

alunos. Também tem prevalecido em algumas escolas a ideia, combatida por Freire (2005), do 

aluno ser um depósito vazio, desprovido de conhecimento e pensamento quando chega à 

escola, ávido a receber as ideias passadas pelo professor e armazená-las. Diante deste quadro, 

vários teóricos (LIBÂNEO, 2005; SAVIANI, 1983; HILDEBRANDT E LAGINGI, 1986) 

buscam desde o século passado analisar e entender as bases da educação tradicional na busca 

de traçar novas diretrizes para a educação brasileira. 

Caracterizada, principalmente, pelo domínio do professor sobre o aluno, sendo o 

primeiro o único dentro da sala que detém conhecimento, e da ideia desse conhecimento como 

única verdade absoluta, o modelo de educação tradicional persiste até hoje e isso é ao mesmo 

tempo curioso e perturbador. Em contrapartida, a partir dos anos 80, surgem as concepções 

críticas de ensino (COLETIVO DE AUTORES, 1992; BRASIL, 1997; e KUNZ, 1991 dentre 

outros) que têm objetivos totalmente diferentes dos apregoados pela educação de base 

tradicional. Nesse caminho, busca fazer com que o educando se torne um sujeito crítico e 

ativo no seu processo de aprendizagem e no mundo onde vive. Os precursores desta 

metodologia assumem que os educandos já chegam à escola com certa bagagem e os temas 

desenvolvidos nas aulas têm a ver com o cotidiano dos alunos, fazendo-os vivenciar 

experiências do próprio dia a dia, facilitando o aprendizado e possibilitando ao discente 

intervir no meio que vive, ao invés de ser mero expectador da sua realidade. 

Esse estado da arte verificado no processo educacional, também se reflete na 

Educação Física. Essa disciplina curricular tem obedecido aos interesses de diferentes 

contextos sociais encaminhando a formação de um sujeito que possa atender a esses interesses 

em todas as épocas. Se voltarmos no tempo, veremos que ao entrar na escola a Educação 
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Física assumiu características higienistas, passando pela militarista e a esportivisante 

(GUIRALDELLI JÚNIOR, 1998). 

 A tendência higienista, situada temporalmente entre 1800 e 1930, foi marcada por 

um ideal de saúde pautado pela eugenia.  Segundo Darido e Sanchez Neto (2005), nesse 

momento histórico havia uma grande preocupação com os hábitos de higiene e saúde da 

população. Isso nos leva a dizer que durante certo tempo, alguns conhecimentos que não 

tinham relação com a área biológica foram de certo modo ignorados pela Educação Física 

escolar. 

Não é intenção primordial deste trabalho mencionar ou listar as premissas do que 

caracterizava um sujeito como saudável no início do século XIX, mas a saúde era prioridade 

para as classes mais altas no período higienista. Neste período, a Educação Física escolar 

passou a ser utilizada para fiscalizar os hábitos de higiene da população. Assim, antes das 

aulas os alunos eram ordenados a mostrar que estavam com unhas aparadas e pescoço, braços 

e pernas sem sujeira (ALMEIDA JÚNIOR apud ROCHA, 2003). 

A visão biologicista presente nos modelos eugenista e higienista de encarar a 

saúde auxiliaram na apologia da assepsia, com determinados exercícios que se repetiam  

[...] a Educação Física desse período tem como principal preocupação a melhoria da 

saúde e da higiene da população, com marcante presença de doutrinas naturalistas, 

nacionalistas e militares [...]; surge como um sinônimo da saúde física e mental e é 

eleita a promotora da saúde, regeneradora da raça, das virtudes e da moral 

(LEANDRO, 2002, p. 1).  

Nesse período, o método ginástico adotado era o da Escola Francesa, que tinha 

por base as ideias dos alemães Jahn e Guts Muths, que apresentava além do caráter moral e 

patriótico, uma preocupação com o desenvolvimento social. Objetivava formar o homem 

“completo e universal”, e sem desvincular-se do utilitarismo, tão abordado pela ginástica 

científica, buscava o desenvolvimento da força física, da destreza, da agilidade e da 

resistência (SOARES, 2004). 

Como já dito, a Educação Física adequou-se a cada época com suas 

particularidades e também seus interesses. Anos depois do período higienista, o militarismo 

influenciado pelo momento político que o mundo passava (entre a Primeira e Segunda Guerra 

Mundial), aparece de maneira aterradora transformando o modo com que a Educação Física 

era desenvolvida na escola. Nesse momento, o método de Ginástica adotado passa a ser o 
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método alemão, onde a relação entre professor e aluno deixa de ser aquela parecida com a de 

um médico e seu paciente, passando a visão do professor como um sargento e seus alunos 

como meros recrutas “ávidos” a receberem suas instruções. Ghiraldelli Junior (1998) ressalta 

que o foco era nos exercícios de polichinelo, abdominais, flexões e corridas, que fortaleceriam 

o corpo dos possíveis soldados para uma guerra. 

De acordo com Castellani Filho (1988), a tendência esportivista surge com foco 

na descoberta de novos talentos e na crença de que tal fato elevaria o nome do país, a partir da 

conquista de medalhas em competições internacionais. Nessa fase, o desempenho atlético era 

objetivado, não possibilitando a inclusão de todos nas aulas de Educação Física, pois 

selecionava e privilegiava apenas os mais habilidosos. 

Estudos mostram que até hoje a ginástica é um dos elementos da cultura corporal 

que continua a ser trabalhado nas aulas de Educação Física na escola, mas se tornou um 

elemento acessório utilizado para aquecimento na parte inicial das aulas. E somente no início 

dos anos 90, é que as propostas críticas da Educação Física voltam a chamar à atenção da 

ginástica como conteúdo cultural a ser utilizado na formação dos alunos. 

Para essa pedagogia, a ginástica se constitui em um conteúdo cultural universal e 

se manifesta de inúmeras formas em diferentes culturas. No Brasil, segundo a Confederação 

Brasileira de Ginástica, as manifestações dessa prática corporal são: Ginástica Artística, 

Ginástica Acrobática, Ginástica Rítmica, Ginástica Aeróbica, Ginástica de Trampolim e 

Ginástica para Todos ou Geral (CBG). Como modalidade esportiva, podemos verificar 

empiricamente que a ginástica ganhou maior repercussão e muitos adeptos nos últimos 

tempos, principalmente após os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.  

A Ginástica Rítmica, que é o foco deste trabalho, é uma manifestação do conteúdo 

ginástica que tem a perspectiva de desenvolver a percepção musical através de movimentos 

corporais expressivos; procurando aprimorar a relação entre a técnica e a arte de executar 

movimentos expressos através da música. É uma manifestação corporal da ginástica que em 

sua versão competitiva é praticada especificamente pelo sexo feminino, e busca aliar a arte 

potencial do movimento expressivo do corpo, com a técnica da utilização ou não de aparelhos 

a ela característicos, somando-se a isso a interpretação de uma música. Sua prática substitui os 
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movimentos mecânicos pelos mais orgânicos, os métricos pelos rítmicos e os de força pelos 

mais dinâmicos (MOLINARI, 2000). 

A utilização da ginástica e suas diferentes manifestações nas aulas de Educação 

Física escolar melhoram aspectos ligados às questões motoras, como: a flexibilidade, o 

alongamento, a resistência muscular, a força de explosão, a força estática e a força dinâmica, 

além de ajudar consideravelmente na melhora da coordenação motora, mas também pode 

contribuir significativamente para o fortalecimento da socialização, da cooperação e do 

trabalho coletivo.   

Diante desse quadro, esse trabalho tem como objetivo, socializar reflexões sobre a 

contribuição da Ginástica Rítmica como conteúdo significativo para o desenvolvimento da 

socialização do indivíduo. Para isso, o trabalho apresenta inicialmente reflexões sobre uma 

proposta de educação pautada por desenvolver nos alunos a reflexão crítica a partir dos 

conteúdos socializados. Em seguida, apresenta reflexões acerca da importância de um 

trabalho centrado no desenvolvimento de relações sociais inclusivas na formação dos alunos, 

que respeitando as diferenças busquem o bem comum. Nesse sentido, a presente monografia, 

aponta para o trabalho a ser desenvolvido na escola a partir dos elementos básicos da 

Ginástica Rítmica, através dos princípios de respeito à individualidade, da solidariedade e da 

inclusão, que considero indispensáveis como norteadores da prática pedagógica.  
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2 – EDUCAÇÃO: REPRODUÇÃO OU REFLEXÃO CRÍTICA? 

 

Não é difícil encontrarmos menção sobre problemas ligados à escola e à educação 

em nossa sociedade. A existência de deficiências no sistema de ensino e dos problemas 

sociais acarretados por esse fato se faz presente tanto em trabalhos acadêmicos (BASTOS, 

2017; MAURICIO, 2014; IOSIF, 2007, etc.) como nas conversas entre os educadores que 

militam no cotidiano escolar. Também é comum ouvirmos de nossos avós que, antigamente o 

ensino era de melhor qualidade. Mas o que será que isso significa? 

Preferimos acreditar que isso não quer dizer que a qualidade do ensino tem como 

referencial um conhecimento visto como verdade absoluta, ou a ideia de que a inteligência 

está ligada a maior ou menor memorização dos conhecimentos, menos ainda com uma sala de 

aula onde o autoritarismo e a tirania do professor levavam à punição os alunos que ousassem 

questionar sua autoridade (seja em relação ao conhecimento socializado, sejam às questões de 

disciplina), um respeito imposto de forma coercitiva e não natural, ligado à autoridade 

reconhecida no professor.  

Nesse tipo de educação, o aluno se constitui em mero repetidor e expectador na 

vida social, pois é visto como alguém que não possui conhecimento e está ali para receber um 

conhecimento pronto e sua opinião e questionamentos não são bem vistos. Ao afirmar que 

“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a 

sua construção” (FREIRE, 1996, p. 12), Paulo Freire contesta a visão de passividade do aluno 

no processo de aprendizagem e destaca a importância de sua participação ativa na análise e 

construção do conhecimento, a fim de realizar uma reflexão contextualizada do mundo.  

É preciso ressaltar que, a ideia de educação tradicional advém do processo de 

industrialização da sociedade que se inicia no século XVIII com a revolução industrial na 

Inglaterra e cria uma nova estrutura social: o capitalismo. Essa nova configuração demanda 

uma estrutura educacional que entende que “o progresso possível é aquele fundamentado no 

saber anterior e acumulado, portador dos valores do passado” (CORREIA, 2013, p. 81).   

Nesse contexto, o ensino ganha característica do conservadorismo. Para Correia 

(2013), esse termo segundo Pacheco (2009 apud CORREIA, 2013) significa “... a postura 
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daquele que busca a manutenção e a continuidade da ordem estabelecida, sem se dar ao 

exercício do senso crítico”, o que leva o indivíduo a recusar a ocorrência de possível 

mudança, inovação ou transformação” (CORREIA, 2013 p. 80). 

Essa educação reprodutivista, também conhecida como conservadora ou 

tradicional começa a perder força no início do século XX. As características elitistas presentes 

nesse tipo de educação, que tinha como foco o ensino de poucos (crianças brancas e de 

posse); passa por um processo de massificação, onde pobres, negros, filhos de analfabetos, 

enfim, todos que não tinham lugar na educação da escola antiga, ganham lugar. Outro fato 

marcante nessa mudança, é o de que a memória natural, espontânea que dava ao aluno da 

educação reprodutivista adjetivação de inteligente, é substituída pela memória artificial, 

aquela externa ao sujeito e que acabamos por adotar por intermédio de meios eletrônicos que 

servem como extensão do cérebro e onde são guardadas memórias. Além disso, o 

conhecimento deixa de ser entendido como verdade absoluta e imutável, podendo ser 

questionado. 

Nessa situação, o sentido dado à função social da escola se modifica de uma 

simples transmissão de conhecimentos para uma transmissão reflexiva de conhecimentos. 

Portanto, nessa perspectiva educacional é função da escola e da educação, contribuir para a 

formação de cidadãos que possam fazer uma reflexão crítica da realidade na qual está 

inserido, sendo ativos em seu processo educacional, expondo ideias e lutando por seus 

direitos constituídos. Nesse caminho, o processo educacional deve considerar os 

conhecimentos prévios dos alunos que com a intervenção do outro (que pode ser o professor 

ou até mesmo um colega) alavancam sua aprendizagem, e que auxiliam na formação de novos 

conceitos e significados (VIGOTSKY, 1998). 

Para melhor entender as concepções de educação, nos aproximamos dos estudos 

de Libâneo (2002). Ao realizar uma leitura da educação escolar, esse educador apresenta suas 

reflexões a partir de duas concepções pedagógicas: a Liberal e a Progressista. Segundo esse 

estudioso, no âmbito da Pedagogia Liberal encontramos as tendências tradicional, renovada 

progressivista, renovada não diretiva e tecnicista; e nas Pedagogias Progressistas se 

encontram as tendências: libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Essa última 

defendida pelo autor como a mais pertinente a ser adotada nas escolas brasileiras. 
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O que Libâneo chama de tendência tradicional, guarda relação com o que 

descrevemos como educação reprodutivista. Embora a educação de hoje em dia não possa ser 

comparada com o início do que se chamou educação tradicional, ainda podemos perceber, em 

algumas instituições de ensino, aspectos que remetem às origens desse tipo de educação, 

como por exemplo, o autoritarismo do professor e a imposição do silêncio e imobilidade em 

sala de aula. Contudo, refletir sobre a educação tradicional é compreender como 

historicamente o contexto social influenciou um novo olhar para o acesso ao letramento não o 

entendendo mais como um privilégio das classes mais altas. Embora esta classe ainda seja 

beneficiada com escolas que possuem condições objetivas de trabalhos melhores, o direito a 

uma educação de qualidade para todos é garantida legalmente pela atual Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (BRASIL, 1996).  

Outro autor, que em seus estudos discorre sobre as origens da educação 

tradicional, é Leão (1999). Para ele, a escola tradicional surgida no século XIX, se caracteriza 

pela passividade dos alunos no seu processo de aprendizagem. Nesta visão, ao aluno cabe o 

papel de ouvinte atento, enquanto o professor é o protagonista único e absoluto na 

aprendizagem dos conhecimentos. Isso ganha novos contornos no século XX, mais 

especificamente no fim dos anos 80 início dos anos 90, quando as políticas educacionais 

apresentam o aluno como centro do processo ensino/aprendizagem. 

Além da tendência tradicional, Libâneo (2002) apresenta como tendência da 

Pedagogia Liberal aquela que chamou de liberal renovada. Destaca-se como sendo referencial 

da mesma, um olhar mais voltado para o desenvolvimento das aptidões indivíduais dos 

alunos. Esse educador acredita que a educação auxilia a adaptação do sujeito ao meio, 

partindo das necessidades e interesses individuais.  

A tendência liberal renovada acentua, igualmente o sentido da cultura como o 

desenvolvimento das aptidões individuais. Mas a educação é um processo interno, 

não externo; ela parte das necessidades e interesses individuais necessários para a 

adaptação ao meio. A educação é a vida presente é parte da própria experiência 

humana (p. 7, grifo nosso). 

Em relação a essa questão nos aproximamos das ideias de Rodrigues et al (2013) 

quando diz que “A Escola Renovada não é diretiva, é orientada para os objetivos do 

desenvolvimento pessoal, valorizando os alunos por suas potencialidades e por meio da 

experiência individual” (p. 334). No entanto, não podemos deixar de alertar que essa 

tendência aponta a adaptação dos alunos ao meio em que vive, pressupondo atitude de 
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passividade frente ao que lhes é imposto, além de deixar de fora a preocupação com o 

coletivo. 

Ainda seguindo a linha da importância do desenvolvimento pessoal do aluno, se 

apresenta a tendência renovada não diretiva. Esta, tendo como particularidade a preocupação 

com a formação de atitudes, centraliza o processo educacional nos aspectos psicológicos do 

aprendizado, fixados no eu. Além disso, tem como princípio aprender o que estiver 

relacionado às solicitações do meio.  Nesse caso, ainda podemos verificar a vertente 

individual prevalecendo no processo de aprendizagem, assim como o princípio de sua 

adaptação às exigências do ambiente em que vive. 

Uma última tendência ligada à Pedagogia Liberal, dentro da sistematização de 

Libâneo (2002), é a tecnicista. A tendência tecnicista diverge das anteriores ao enxergar o 

ambiente escolar como um modelador de comportamento. A função da escola, na visão 

tecnicista, é a de uma instituição que trabalha para desenvolver competências já descobertas 

que terão utilidade no sistema social. Descobrir essas competências é papel do educador. A 

escola tem apenas a função de repassar/ensinar aos alunos essas competências técnicas, 

preparando o mesmo para competir no mercado de trabalho. Podemos observar esse processo 

ao analisar as escolas técnicas, que produzem indivíduos "competentes para o mercado de 

trabalho, transmitindo, eficientemente, informações precisas, objetivas e rápidas" (LIBÂNEO, 

2002, p. 290).  

Segundo Libâneo (2002), a Pedagogia Progressista designa as tendências que, 

partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades 

sociopolíticas da educação. E por não se institucionalizar na sociedade capitalista, essa 

pedagogia tem uma característica que privilegia a reflexão crítica. 

A tendência libertadora, que é um ramo da Pedagogia Progressista, é caracterizada 

por aproximar os conteúdos acadêmicos da realidade social dos estudantes, considerando que 

o aprendizado ocorre se tiver significado para os mesmos. A tendência libertadora possui 

como principal representante Paulo Freire, que questiona o conteúdo “fechado” atribuído ao 

ensino como um dos principais obstáculos para o aprendizado. Paulo Freire elucida bem suas 

ideias ao declarar que o homem 

[...] não é mais a caixa passiva, que vai sendo preenchida, mas é um corpo 

consciente, desafiado e respondendo ao desafio. Diante de cada situação 
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problemática com que se depara, sua consciência intencionada vai captando as 

particularidades da problemática total, que vão sendo percebidas como unidades em 

interação pelo ato reflexivo de sua consciência, que se vai tornando crítica. 

(FREIRE, 1969, p. 59). 

Essa prática não ortodoxa, confere à tendência libertadora um caráter mais 

informal e destoa quase que totalmente do papel conferido à Escola na tendência tradicional.  

Uma outra vertente da Pedagogia Progressista é a tendência libertária que é 

caracterizada pelo estímulo à atuação coletiva, por parte dos estudantes. Essa convivência em 

grupo, teria como objetivo o pensamento político como forma de emancipação social. Para 

essa tendência, a consciência política desempenha um papel fundamental na libertação do 

indivíduo. As ideias defendidas na tendência libertária podem ser esclarecidas nos estudos de 

Luz (1914), quando afirma que: “Para derrubar o Estado, o governo e a propriedade, é 

necessário que cada um esteja em condições de dirigir-se por si. Do contrário, cairemos no 

domínio dos mais audazes e mais espertos.” (Luz apud Kassick & Kassick, 2004, p. 35). 

Segundo Libâneo (2002), “A Pedagogia Libertária espera que a escola exerça uma 

transformação na personalidade dos alunos num sentido libertário e auto gestionário” (p. 36). 

Em relação a tendência crítico-social dos conteúdos, o autor prega o 

questionamento constante ao conhecimento adquirido, o que é algo que contribui para o 

pensamento crítico frente ao aprendizado. Esta tendência teria como objetivo utilizar os 

conteúdos adquiridos na escola com a finalidade de dar aos estudantes ferramentas para que 

possam agir de maneira efetiva na realidade.  

Segundo Aranha (1996), a tendência crítico-social dos conteúdos busca:  

“Construir uma teoria pedagógica a partir da compreensão de nossa realidade 

histórica e social, a fim de tornar possível o papel mediador da educação no 
processo de transformação social. Não que a educação possa por si só produzir a 

democratização da sociedade, mas a mudança se faz de forma mediatizada, ou seja, 

por meio da transformação das consciências”. (ARANHA, 1996, p. 216). 

Particularmente, nesse trabalho, a tendência que mais se aproxima das ideias aqui 

defendidas é a crítica social dos conteúdos, ou histórico-crítica, pois entende que é papel da 

educação prover o aluno de conhecimentos que o leve a compreender a realidade social em 

que vive, a partir de sua vertente histórica e social; tornando assim a educação mediadora do 

processo de transformação social por intermédio da elevação do nível de conhecimento para 

que atinja uma consciência crítica (ARANHA, 1996).  
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Segundo Libâneo (2002), para que essa denominada pedagogia ‘dos conteúdos’ 

sirva como mediadora de uma educação que seja para todos, é preciso que os conteúdos 

trabalhados não sejam abstratos, mas associados à realidade social tornando-se significativos 

na vida dos alunos. 
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3 - A EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Durante toda vida, o ser humano adquire uma gama de conhecimentos e 

informações (atitudes, normas, valores, etc.) que se inicia no âmbito familiar e amplia-se para 

o meio formal de ensino, tendo influência na formação da personalidade e consciência. Essa 

compreensão nos leva a entender que, educar não é apenas formar pessoas para viver em uma 

sociedade sem que nela possa interagir.  Nesse sentido, a educação se constitui em um campo 

fértil de tomada de consciência e mobilização no sentido da manutenção ou transformação 

social. 

Embora possua características oriundas de sua carga genética, a espécie humana 

se diferencia das demais por ter a possibilidade de agir sobre a realidade construindo cultura. 

Segundo Saviani (2003), o homem não se faz ‘ser humano’ naturalmente, mas isso é 

construído historicamente nas relações que estabelece. Assim, podemos dizer que a atividade 

educativa é mediadora da experiência cultural acumulada pelo homem no desenrolar da sua 

história. 

Sob o ponto de vista da perspectiva educacional defendida nesse estudo, o sentido 

atribuído ao ato de educar não está apenas em questões ligadas ao conhecimento 

sistematizado transmitido pela educação formal, mas também a aspectos relacionados às 

interações que estabelecemos durante toda nossa trajetória de vida. 

Se fizermos uma breve reflexão a cerca do mundo social dos indivíduos, podemos 

dizer que ele é composto por questões culturais, morais, éticas e sociais. Todos esses 

elementos se entrecruzam e determinam a maneira como as pessoas se relacionam; 

estabelecendo o que chamamos de socialização. Assim, valores pelos quais optamos, a nossa 

forma de pensar, agir e interagir com nossos semelhantes são resultantes de nossa 

socialização. 

Deste modo, ao contrário do que se possa pensar, não nascemos com traços 

sociais e culturais já definidos, mas como ressalta Berger e Luckmann (2004), isso é fruto da 

atividade humana. Neste contexto, podemos entender que o indivíduo passa por um processo 
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de formação iniciado dentro do ambiente familiar, que se amplia pela convivência em outros 

grupos sociais. 

Para melhor entender o processo de socialização dos sujeitos, vamos estabelecer 

um diálogo com os estudos do sociólogo Anthony Giddens e o trabalho desenvolvido por 

Berger e Luckmann a respeito de como ocorre à socialização do indivíduo. Esses estudiosos 

afirmam que a formação social do indivíduo pode ser compreendida considerando duas 

etapas: a primeira ocorre no seio familiar e a segunda, na idade adulta. 

Sobre o aspecto do desenvolvimento do indivíduo, Berger e Luckmann (2004), 

afirmam que “o indivíduo não nasce membro da sociedade. Nasce com a predisposição para a 

sociabilidade e torna-se membro da sociedade”. Nesse estudo, os autores entendem que  

A socialização primária envolve o sentimento de emoção a secundária não. A 

socialização primária é definitiva. A socialização secundária é qualquer processo 

subsequente que introduz um indivíduo já socializado em novos setores do mundo, 

objetivo de sua concepção de sociedade (BERGER e LUCKMANN, 2004, p. 175).  

Continuando a linha de pensamento, os autores avançam declarando que é 

imediatamente evidente, devido as ideias apresentadas, que “a socialização primária tem em 

geral para o indivíduo o valor mais importante e, a estrutura básica da socialização secundária 

deve se assemelhar ao máximo à da socialização primária” (BERGER e LUCKMAN, 2004, p. 

175). Por isso, podemos entender que para esses autores a socialização primária é a primeira 

socialização que o indivíduo experimenta na infância, e em virtude da qual torna-se membro 

da sociedade. A socialização secundária é qualquer processo subsequente que introduz um 

indivíduo já socializado em novos setores do mundo, objetivo da sociedade onde vive.  

Já para Giddens (2001), a socialização ocorre por etapas. Segundo esse autor, a 

primeira etapa ocorre junto à família. Essa etapa de convivência familiar possibilita ao sujeito 

maior aprendizado cultural. Para ele “Não é possível conceber os sistemas sociais e a ação 

individual de modo separado, pois ambos não podem existir ou serem admitidos na realidade, 

salvo em relações recíprocas entre si” (GIDDENS apud ALMEIDA, 2014, p. 1). Sobre a 

segunda etapa, o autor diz que “A ação individual se transforma cotidianamente através das 

próprias ações dos atores que, por sua vez, agem dentro de regras e normas do sistema social 

vigente” (GIDDENS apud ALMEIDA, 2014, p. 2).  



21 

 

Para esses estudiosos, é o aprendizado adquirido nessas duas etapas que constitui 

o processo de socialização do ser humano. Entendemos então, que a socialização é constituída 

tanto pelo que vivemos dentro das instituições familiares quanto por nossas vivências externas 

a ela.  

Se nos voltarmos para o campo da Psicologia, um autor que destaca a importância 

da socialização no desenvolvimento do homem em seus estudos é Vygotsky. Partindo do 

entendimento de que o meio, e nesse contexto a cultura, é elemento fundamental no 

desenvolvimento humano, e que é pela interação social que construímos nossa forma de agir 

no mundo, esse autor “acredita que as características individuais e até mesmo suas atitudes 

individuais estão impregnadas de trocas com o coletivo, ou seja, mesmo o que tomamos por 

mais individual de um ser humano foi, construído a partir de sua relação com o indivíduo” 

(VYGOTSKY, 1987).  

Em sua teoria, Vygotsky (1987) também compartilha a ideia de que o ser humano 

nasce com tendências sociais, que têm forte influência em seu desenvolvimento. Segundo 

seus estudos, para que ocorra o desenvolvimento humano não basta a maturação do aparato 

biológico, é preciso que o mesmo participe de ambientes e práticas específicas que 

proporcionem sua aprendizagem. “Não podemos pensar que a criança vai se desenvolver com 

o tempo, pois esta não tem, por si só, instrumentos para percorrer sozinho o caminho do 

desenvolvimento” (VYGOTSKY, apud RABELLO e PASSOS, s/d, p. 5). Essa aprendizagem, 

que alavanca o desenvolvimento, irá ocorrer no que Vygotsky chama de Zona de 

Desenvolvimento Proximal – ZDP.  

Vygotsky (1987), define a ZDP como um espaço de intervenção, pois ocorre entre 

o nível de desenvolvimento real (a capacidade que o sujeito tem de resolver problemas de 

forma independente) e o nível de desenvolvimento potencial (onde resolve problemas com a 

ajuda de um companheiro mais experiente) proporcionando um desenvolvimento maior do 

sujeito, se constituindo assim, como um espaço de mediação, tornando as relações sociais 

elementos de grande importância. 

Rabello e Passos (s/d), ressaltam esse aspecto dos estudos de Vygotsky ao 

afirmarem que “a relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem está atrelada ao fato do 

ser humano viver em meio social, sendo esta alavancada para estes dois processos” (p. 4), ou 
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seja, o aprendizado e a interação social estão diretamente relacionados ao desenvolvimento do 

indivíduo como sujeito no mundo.  

Nesse mesmo caminho, Mello e Teixeira (2012) afirmam que embora o fator 

biológico constitua um dos segmentos importantes ao estudarmos o processo de 

desenvolvimento, não podemos descartar os aspectos sociais e históricos ao realizarmos tais 

estudos.  

Nesse contexto, entendemos que a interação que se estabelece na ZDP se constitui 

em espaço significativo no processo de socialização. Há que se considerar que, o processo de 

socialização na educação, seja na escola ou até mesmo fora dela, é algo que faz parte do que 

aprendemos como regra, para que o indivíduo possa estabelecer relações sociais não 

conflituosas. 

Em relação a esse ponto, gostaríamos de destacar que a educação que acreditamos 

que deve ser desenvolvida na escola através da construção do conhecimento, e não mais como 

em séculos passados, onde a aprendizagem estava ligada a memorização de conteúdos. Nesse 

caminho, essa educação deve valorizar o conhecimento que o aluno traz consigo e trabalhar a 

partir dele, criando situações que possibilitem superar suas dificuldades com a ajuda do outro 

mais experiente, que nesse caso pode ser tanto o colega como o professor. Esses se tornaram 

mediadores da aprendizagem e desenvolvimento do aluno e contribuirão para sua 

socialização. 

   Outra questão a ser enfatizada, diz respeito à capacidade do ser humano 

desenvolver sua reflexão crítica e implementar mudanças, transformando o meio em que vive. 

Então, ao discutirmos o papel da educação no desenvolvimento social do ser humano, temos 

que ter em mente que ela está diretamente ligada à perspectiva de sensibilizar os alunos para 

realizar uma reflexão crítica do mundo e produzir coletivamente algo que concorra para o 

bem comum. 

Não podemos nesse processo de formação, deixar de considerar que a sociedade 

pós-moderna nos impõem uma ‘nova’ dinâmica de vida, disseminada pelos meios de 

comunicação de massas, forjando desejos e necessidades aos indivíduos, para a aquisição de 

bens.  
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Embora a constituição garanta a educação de qualidade como um direito de todos 

os cidadãos, isso não tem garantido o rompimento do pensamento elitista, onde o indivíduo 

estaria fadado ao convívio dentro de sua realidade, sem possiblidade de transformá-la, 

vivendo uma educação individualista e excludente. Muito se discute sobre as instituições 

educacionais serem lugares de debate e questionamentos, mas é bem verdade que por estarem 

inseridas em um contexto social onde se valoriza o ter, a reflexão, ficará restrita a busca por 

benefícios individuais. 

É possível ainda, identificarmos nas ações propostas governamentalmente para a 

educação escolar, objetivos que destacam a formação de indivíduos aptos para o mercado de 

trabalho. A ideia de desenvolvimento social na visão de uma sociedade capitalista como a 

nossa, está diretamente ligada ao “sucesso” profissional e individual. Em função disso, a 

escola e a educação possuem um caráter bastante prático, onde os indivíduos são educados 

para o trabalho, na busca de uma melhor colocação e remuneração. Embora o educar possa ser 

enxergado como um ato de quebra de conformidade com a alienação do indivíduo, a educação 

e a escola também podem ser utilizadas como meio de perpetuar as regras estabelecidas. 

Nesse contexto as instituições; e aqui me refiro às escolas de maneira geral, têm 

como regra reforçar os ideais dominantes como nos lembram Bourdieu  e Passeron (2013) ao 

declarar que “a ação pedagógica reproduz a cultura dominante, reproduzindo também as 

relações de poder de um determinado grupo social”. 

Em relação a isso, Pinheiro (2015) destaca que “a modernidade mais do que 

nunca, exige que seus membros obtenham através do uso da razão e do conhecimento a arma 

para alcançar o sucesso”. Para o autor  

A escola financiada pelo Estado parece estar com suas portas abertas para o processo 

de globalização do ensino, sendo assim, a educação formal está se apresentando 

como uma ação de mercado. A escola precisa voltar a ser o lugar do diálogo, das 

interações e da orientação para o convívio social, repensando a ação instrumental em 

seu interior (PINHEIRO, 2015, p. 6). 

Com isso, acreditamos que a escola tem a possibilidade de trazer mudanças para 

uma conscientização do sujeito na construção de uma sociedade, onde impere a justiça social 

e onde a reflexão crítica, sobre a realidade, permita aos alunos vivenciarem relações sociais 

inclusivas e assumirem atitudes não discriminatórias. 
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4- A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, A GINÁSTICA RÍTMICA E O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

Eventos acadêmicos na área da Educação Física escolar têm mostrado que em 

todas as regiões de nosso país, os professores de Educação Física privilegiam em sua ação 

pedagógica, elementos da cultura corporal para além do chamado quadrado mágico (Futebol, 

Voleibol, Basquetebol e Handebol). A maioria dessas propostas parte de uma visão de que a 

Educação Física que se não restringe a um mero fazer por fazer (SOUZA JÚNIOR, 1999), 

levando às vezes a um entendimento de que essa disciplina curricular é esvaziada de 

conhecimento. 

Ao propormos o trabalho, nas aulas de Educação Física escolar, da manifestação 

cultural Ginástica Rítmica, nos aproximamos da compreensão de que a Educação Física é um 

fazer crítico reflexivo. Nesse contexto, a Ginástica Rítmica é uma manifestação do conteúdo 

ginástica, que tem a perspectiva de desenvolver os movimentos corporais e expressivos, com 

a utilização ou não de seus aparelhos específicos, como: corda, bola, arco, maças e fita, 

podendo ser trabalhado individualmente ou em conjunto aliado à percepção musical. “Sua 

prática substitui os movimentos mecânicos pelos mais orgânicos, os métricos pelos rítmicos e 

os de força pelos mais dinâmicos” (MOLINARI, 2000). 

A Ginástica Rítmica oferece para o indivíduo, a possibilidade de desenvolver 

diversas valências físicas na sua prática, tais como: flexibilidade, coordenação motora, ritmo, 

agilidade, resistência e força muscular, além de poder contribuir significativamente para o 

fortalecimento da socialização, cooperação e trabalho coletivo, durante a construção das 

coreografias e durante a execução dos movimentos acrobáticos.  

“A Ginástica desenvolve a saúde, a condição física e a interação social, 

proporcionando o bem-estar físico, psíquico e social para os praticantes, busca a 

auto superação pessoal, a prática pelo prazer, o trabalho coletivo com respeito às 

individualidades, sem restrições ao uso de diferentes materiais, músicas e vestuários 

dando ênfase a criatividade, explorando aspetos culturais” (SANTOS, 2001). 

No contexto escolar, entendemos que o trabalho ligado ao aprendizado dos 

movimentos relacionados aos elementos básicos da Ginástica Rítmica – saltar, girar, 
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equilibrar, lançar e recuperar; pode contemplar aspectos afetivos-sociais. Nesse caminho, 

apontamos a adoção de alguns princípios desencadeadores de atitudes que levem à construção 

de relações sociais não discriminatórias e não excludentes. Nessa perspectiva, apontaremos 

como princípios norteadores do trabalho, por nós delineados, para a Ginástica Rítmica no 

contexto escolar: o respeito à individualidade, a solidariedade e a inclusão. 

 

PRINCÍPIO DO RESPEITO À INDIVIDUALIDADE  

 

 

Para Mouly (1979), o desenvolvimento social está intimamente ligado ao 

emocional, por meio das implicações sociais da emoção, ligando-se também às ideias de 

aceitação social e autoimagem. Com isso, a Ginástica Rítmica como manifestação cultural, 

contribui para o desenvolvimento do respeito mútuo.  

O sentido e o significado atribuídos ao respeito mútuo, que defendemos nesse 

trabalho, se aproximam do que é apresentado no livro do tema transversal Ética, onde respeito 

mútuo está expresso em “... dever do respeito pela diferença e a exigência de ser respeitado na 

sua singularidade” (BRASIL, 1997, p. 70).  

Ao abordarmos esse princípio, concordamos com Mello et al. (2008) quando 

apontam que as aulas devem possibilitar que os diferentes hábitos culturais e valores dos 

outros sejam vistos como valiosos e dignos de respeito. Assim, as diferenças que inicialmente 

o afastavam, passam a ser compreendidas simplesmente como “outras” experiências, 

vivências e histórias. 

Nesse contexto, o trabalho de aprendizagem dos elementos básicos da Ginástica 

Rítmica pode propiciar momentos de reflexão que levem os alunos a entenderem que é 

possível a participação de todos, independentemente de sexo, credo, etnia e etc. Devem ser 

respeitadas também, as diferenças biológicas, de gênero ou as dificuldades apresentadas no 

aprendizado das habilidades motoras nas atividades propostas. A utilização de atividades com 

os implementos característicos da Ginástica Rítmica deve proporcionar aos alunos espaço 

para expressarem sua individualidade, a partir de um ambiente que veja a diferença como 

singularidade. 
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PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE 

 

O sentido dado à solidariedade nesse trabalho, vai ao encontro daquele defendido 

no PCN, em seu livro sobre o tema transversal Ética, onde “o enfoque a ser dado para o tema 

solidariedade é muito próximo da ideia de “generosidade”: doar-se a alguém, ajudar 

desinteressadamente” (BRASIL, 1997, p.75).  

O incentivo a solidariedade entre os alunos, na manifestação cultural Ginástica 

Rítmica, pode ocorrer no momento da aprendizagem dos exercícios pré-acrobáticos, tais 

como: os rolamentos para frente e para trás (cambalhota), a estrela, a ponte e suas 

diversidades e as reversões. O professor poderá oportunizar nesse momento, espaço para que 

os participantes possam prestar ajuda aos colegas, dando segurança aos mesmos ou 

trabalhando de forma coletiva. 

 

PRINCÍPIO DA INCLUSÃO 

 

Nos padrões impostos pela sociedade atual, alguns indivíduos não se sentem 

aceitos e sofrem preconceitos por não se enquadrarem aos mesmos, sentindo-se excluídos. 

Nas aulas de Educação Física escolar não é diferente, onde o mais habilidoso é mais 

valorizado. No entanto, no contexto da aula de aprendizagem dos elementos básicos da 

Ginástica Rítmica, o professor não deve privilegiar a aprendizagem motora e não ficar restrito 

a ela.  

A educação que busca o desenvolvimento da reflexão e análise crítica por parte do 

aluno, aponta a necessidade de que se considere no processo ensino-aprendizagem a dimensão 

social, política e afetiva. Nesse sentido, o princípio da inclusão pode ser entendido como 

direito de todos à prática das atividades físicas sem discriminação, isto é, igualdade de 

oportunidades com respeito às diferenças. Portanto, tem-se a necessidade de reavaliar 
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conceitos, objetivos, perspectivas e atividades da Educação Física escolar para torná-la mais 

democrática e menos excludente.  

É interessante notar que, durante as aulas de Educação Física, os alunos já 

percebem as diferenças que existentes na turma, e detectam quem é o mais rápido, o mais 

lento, o mais habilidoso com os aparelhos, o mais flexível, o mais engenhoso, o mais nervoso 

e assim, entendem a limitação de cada um. Nesse momento, cabe ao professor mostrar que é 

possível que essas diferenças completem um todo, formando assim o conjunto. 

A proposta deste trabalho é incluir os alunos, independentemente se apresentam 

prévias capacidades físicas ou intelectuais, ou se pertencem a determinada etnia ou gênero. 

Oportunizar nas aulas, espaço para a aprendizagem dos elementos próprios dessa 

manifestação cultural ajudará a derrubar estereótipos e preconceitos, proporcionando o 

fortalecimento de sua autoestima e de relações sociais não discriminatórias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Ginástica Rítmica, como manifestação da cultura corporal, rica em ações 

motoras, contribui não só para o desenvolvimento motor do aluno, mas para o 

desenvolvimento social do mesmo. Por isso, esse trabalho traz uma proposta conceitual, que 

consideramos viável para o desenvolvimento social nas aulas de Ginástica Rítmica, na 

Educação Física escolar. 

A proposta considera como fundamental, a adoção de alguns princípios, como o 

respeito à individualidade, a solidariedade e a inclusão para uma educação de formação 

crítica, com eixo para o alcance de uma sociedade onde todos têm espaço. 

Após a realização deste estudo, acreditamos que a contribuição da Ginástica 

Rítmica, como manifestação cultural, nas aulas de Educação Física tem um significado 

positivo para o desenvolvimento físico e social do indivíduo, estimulando as capacidades 

físicas, motoras, socioafetivas e a cooperação. A Ginástica Rítmica servirá como mediadora 

ética das inter-relações de grupo e percepção do outro, contribuindo de forma significativa 

para a aprendizagem e para exercício da reflexão crítica, a fim de inserí-lo como sujeito ativo 

na sociedade onde vive.  
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