
A GINÁSTICA RÍTMICA, DESPORTO E ARTE!!*

Como desporto competitivo a Ginástica Rítmica
 está presente em todas as formas harmônicas de totalidade de movimento.

 Representa o jogo dialético entre a harmonia do corpo
 e as habilidades nos aparelhos, obtidas pela integração paradoxais

 – distância e intimidade – traduzidas pela ausência e contato sensual entre o corpo e o objeto e, 
ainda como um jogo de relações e interações entre o EU, os OUTROS e os OBJETOS.

 “Os primeiros passos da Ginástica Ritmica”
Profª. Daisy Barros & Profª. Giurga T. Nedialkova

A Ginástica Rítmica pode ser definida como um sistema de trabalho artístico,

físico  e  expressivo,  adaptado  às  condições  psíquicas  e  morfológicas  da  mulher.

Exibe  um  conjunto  sucessivo  e  variado  de  movimentos  executados  em  sua

globalidade com expressividade, ritmo e variações dinâmicas, com ou sem aparelhos

manuais.

Para Nedialkova (1987)...”a Ginástica Rítmica é o movimento corporal executado

com a técnica de aparelhos sincronizados, com a dinâmica do ritmo musical e da

interpretação artística.”

A Ginástica Rítmica é admirada pela harmonia e suavidade dos movimentos, por

sua elegância e expressividade. A beleza, na variação de graduações nos níveis de

dificuldade, a intensidade do ritmo e a música  são integradas ao hábil manejo dos

cinco aparelhos oficiais: corda, arco, bola, maça e fita.

Barros (1992) descreve a Ginástica Rítmica como ...”uma atividade psicomotora

de  expressão  gímnica  e  artística,  baseada  na  inter-relação  entre  elementos

corporais, aparelhos manuais e música.”



A Ginástica  Rítmica  possui  dimensão expressiva e  requer  criatividade.  Como

expressão gímnica é atividade gímnico-artística que exige da ginasta demonstração

de suas qualidades de coordenação e destreza, aliadas à estreita inter-relação entre

dinamismo,  amplitude  e  ritmo  de  movimentos.  Atualmente  realizam-se  as  provas

individuais  e  de conjunto  em espaço  de  dimensões  predeterminadas de 13 X !3

metros,  onde podem ser vistas, apreciadas e julgadas as exigências de ações de

movimentos contidas nas Regras criadas pela Federação Internacional de Ginástica

– FIG – desde o ano de 1963. Esta limitação espacial estimula o desenvolvimento da

dimensão expressiva, controlada pelas determinações dos regulamentos.

  Como  desporto  competitivo,  a  Ginástica  Rítmica  é  uma  das  mais  novas

modalidades desportivas. Caracteristicamente feminina, é regulamentada pela FIG

desde o ano de 1963.

Como processo agonístico a Ginástica Rítmica propõe, também a utilização de

movimentos  caracterizados  pela  Expressividade,  Criatividade,  Originalidade  e

Virtuosismo, integrados à manifestações de arte e de formação corporal.

Deste modo, a Ginástica Rítmica torna-se uma atividade agonística que envolve

a arte e o esforço físico e mental, por meio do domínio da expressão corporal.

A GINÁSTICA RÍTMICA E AS ESTRUTURAS PSICOMOTORAS

As estruturas psicomotoras na Iniciação da Ginástica Rítmica são desenvolvidas

por  meio  de  execução  de  movimentos  especializados,  objetivando  a  atividade

propriamente dita. Assim, o trabalho de base da Ginástica Rítmica tem como objeto,

possibilitar a linguagem do corpo pela utilização dos movimentos naturais e de sua

evolução.

O  aprimoramento  das  técnicas  específicas  e  psicopedagógicas  proporciona

movimentos característicos essencialmente gímnicos. 



Esses  movimentos  são  considerados  na  Ginástica  Rítmica  como  grupos  de
elementos  corporais,  subdivididos  em  elementos  fundamentais que  são:  os

saltos, pivôs, equilíbrios e os movimentos de flexibilidade e ondas. Os denominados

outros  grupos, são  os  deslocamentos,  os  saltitamentos,  os  balanceamentos,

circunduções  e,  os  giros,  além dos  elementos  pré-acrobáticos  e  acrobáticos  que

enriquecem e tornam, por meio da habilidade e destreza com os aparelhos manuais,

a Ginástica Rítmica um desporto espetacular.

Pode  parecer  complexa  a  execução  e  a  interligação  dos  movimentos  que

traduzem esse desporto, porém a materialização das estruturas psicomotoras facilita

o processo de internalização e realização dos movimentos.

A inter-relação entre Ginástica Rítmica e Psicomotricidade fundamenta-se pelas

ações das estruturas psicomotoras e dos movimentos orgânico-naturais, tais como:

(i) locomoção: andar natural, andar ginástico, corridas naturais, corridas estilizadas,

passos  rítmicos  (valsa,  “chassé”,  polca),  balanceamentos,  giros,  saltitamentos,

saltos,  rolamentos,  elementos  pré-acrobáticos  e  acrobáticos;  (ii)   manipulação:
formas de preensão dos aparelhos manuais específicos – corda, arco, bola, maça e

fita. Cada aparelho possui características próprias de manipulação: rolar (bola, arco,

maças); quicar (bola, arco); lançar e recuperar (todos os aparelhos); desenhar (fita e

corda);  deslizar  (todos os aparelhos);  executar  movimentos  assimétricos  (maças);

batidas rítmicas (bola,  maças,  arco);  (iii)  organização espaço-temporal:  variadas

formas  de  deslocamentos  do  corpo  no  espaço  determinado  com  trabalho  de

manipulação dos aparelhos ou  não;  (iv)  coordenação viso-segmentar: todas as

formas de  manipulação com os  aparelhos  manuais,  tais  como,  lançar  e  receber,

trocar  de  aparelho,  rolar  e  pegar;   (v)  coordenação  da  dinâmica  geral:
compreensão da inter-relação do trabalho global do corpo com harmonia e controle

do tônus, com aplicação intencional e lógica no espaço determinado; (vi) equilíbrio:
caracterizado  pela  harmonia  psiconeurofisiológica  do  tônus  corporal  ;  (vii)  ritmo:
manifestação e interpretação emocional  e expressiva dos movimentos interligados

com a música e; relaxamento ou relaxação: pela integração e equilibração entre as

funções tônicas no decorrer da coreografia e o estado psíquico da executante.

Trechos do livro Ginástica Rítmica, Desporto e Arte de autoria de Daisy Barros e

Giurga Nadialkova, no prelo! 


