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Resumo 

  

Essa pesquisa em andamento objetiva refletir sobre como incluir e aplicar a Ginástica Rítmica na 

Educação Física atendendo toda a diversidade humana do público escolar. Coloca-se que em épocas 

pretéritas ocorriam diferenças mais significativas entre os gêneros padronizando o que seria próprio de 

um e do outro, mas nos tempos atuais em que vivemos, com leis que apoiam a diversidade sexual, se 

problematiza: Por que continua existindo dificuldades para incluir as questões de gênero e a Ginástica 

Rítmica (GR) na escola? Porém, o cenário esportivo no Brasil, e no mundo em geral, apresentam pouca 

inserção do ensino da Ginástica Rítmica (GR) para o sexo feminino, e menos ainda, para o masculino. 

Esse estudo discuti o motivo dessa carência e, eventualmente, colabora para que ocorram mudanças na 

aplicação e na inclusão do processo de ensino-aprendizado da Ginástica Rítmica na Educação Física 

dentro dos ambientes escolares. Deste modo, é necessário traçar uma metodologia pautada na revisão 

bibliográfica, baseada em Severino (2002), para analisar as temáticas: Ginástica Rítmica; Gênero; 

Diversidade Humana; Educação Física; Preconceitos; Valores Culturais. Dessa forma, é necessário 

investigar, principalmente, sobre o sexismo trazendo a visão equivocada da sociedade, que em geral, 

classifica que homens e mulheres devem desenvolver tarefas diferentes. Ou seja, atividades de 

características de leveza, de cuidados com a casa e com as bonecas, como sendo, gestos próprios do 

sexo feminino, além de, destacar as masculinas para as quais, na maioria das vezes, são destinadas 

atividades como jogar bola, brincar de carrinho, ter brutalidade. Enfim, é analisado nesse estudo a visão 

sociocultural, que dá respaldo à continuação desta política preconceituosa de exclusão presente nas 

escolas. Este ensaio contribui para destacar esta proibição que provoca o entrave no desenvolvimento 

pleno de vocações, que sejam derivadas de desejos próprios e não imposto, e que porventura ainda 

existam no meio estudantil. 
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