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ATA DO ENCONTRO DE 16 DE ABRIL DE 2009 

 

Presentes: Elizabeth Paoliello, Marco Antonio Bortoleto, Andréa Desidério, Helaine Lima, 

Luciano Truzzi e Rafaela Guerra. 

Ausências Justificadas:  

PAUTA: 

1. Informações e assuntos gerais 

o Seminário Internacional Infância Ativa, nos dias 05 e 06 de março, no SESC 

Pinheiros. www.sescsp.org.br  A Beth possui 5 bolsas para aqueles que se interessarem. Os 

interessados devem  mandar para o e.mail da Beth: nome, RG e  E.mail  até quarta-feira as 

12h.  

o Lançamento do livro Ginástica Geral: experiências e reflexões, na livraria Cultura, 

Shopping Iguatemi no dia 16 de Junho a partir das 19h. 

o Prof. Marco conseguiu por doação, os cadernos do professor do Estado de São 

Paulo, de 2008, vários possuem conteúdos de ginástica, que serão debatidos no Fórum de 

Extensão, em junho. Esse tema também será analisado pelo GPG futuramente. 

o Fórum Permanente de Extensão da FEF – dia 10 de junho – tema: FORMAÇÃO 

CONTINUADA: NOVAS FRONTEIRAS E DESAFIOS PARA A LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA. Marco Bortoleto e Eliana Ayoub fazem parte da coordenação do evento. 

o Foi enviado ao Comitê de Ética o Projeto Panorama da Formação em Ginástica das 

Instituições de Ensino Superior Brasileiras e em aprox. 1 mês sairá o parecer; 

o Site Prossiga: possui todos os concursos públicos de Instituições de Ensino Superior: 

www.prossiga.br      

o Andréa vai prestar concursos nas Universidades Federais de Amargosa/BH e 

Uruguaiana/RS.  

o Andréa está escrevendo um livro, direcionado à Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, sobre ginástica. A ilustração será feita por uma criança aluna da Escola do 

Sítio e deverá ser publicado pela Ed. Autores Associados; 

o II Fórum Virtual: Esporte e desenvolvimento Social, com entrevista com Ana 

Moser, transmitida ao vivo pelo site: www.esporteparatodos.org; dia 23 de abril, às 15h30. 

Durante a entrevista pode-se enviar perguntas através do site acima para serem 

respondidas ao vivo. 

o  

 

o O Luciano é o moderador desse Fórum Virtual, e sugere que se abra um espaço para o 

tema: ginástica; 

http://www.sescsp.org.br/
http://www.prossiga.br/
http://www.esporteparatodos.org/
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o Plataforma da ISCA: Sport and Development www.sportanddev.org  onde são 

cadastrados instituições e pessoas físicas, ministérios do esporte de diversos países, pelo 

qual pode-se divulgar eventos, projetos, ações, apostilas; Muito interessante  

o Discussão sobre a denominação “Ginástica para Todos” 3 textos sobre o tema foram 

enviados para o Blog por Helaine, Andréa e Rafaela. Os demais integrantes necessitam 

enviar. 

o III FAEFESTIVAL PROGIINS, na Faculdade de Educação Física da PUC-CAMPINAS, no 

dia 03 de junho, às 20h, participação de grupos da Universidade, convidados e 

interessados, inscrição e informações em: progiins@yahoo.com.br;  

o Dia 29 de abril, das 14h às 16h: haverá uma palestra sobre Jogos Tradicionais 

Europeus: pesquisa aplicada em EF Escolar, ministrada pelo prof. Titular da 

Universidade de Lleida, Espanha, Pere Lavega Burguês, também membro do Comitê 

Europeu de Jogos Tradicionais; 

o No Lates, o GPG cadastrou as seguintes linhas de pesquisa: Historia da Ginástica, 

Pedagogia da Ginástica, Estudos da Ginástica, Formação Profissional em Ginástica  e 

Ginástica Geral . Enviar para Beth até dia 4 de maio, as linhas em que quer estar 

cadastrado.  

o Revista Conexões . A última edição com o artigo PESQUISA EM GINÁSTICA: A 

PRODUÇÃO DA PÓS-GRADUÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 

UNICAMP está disponível, on line no ste da FEF. 

 

2. Apresentação do projeto de mestrado de Helaine Lima “Formação dos 

Professores de Ginástica da Educação Física no Ensino Superior. Após a 

apresentação do projeto foram feitas várias considerações e sugestões, pelos integrantes do 

grupo, visando contribuir com o trabalho da Helaine que se encontra em fase inicial. 

 

 

3. Discussão do termo Ginástica para Todos,  apontamentos 

o Origem dos termos (história); GG, GPT 

o Subordinação dos termos às instituições representativas (FIG e Confederções); 

o A diferença entre conceito de GG e a proposta  pedagógica do Grupo de Pesquisa e do 

GGU; 

o A base da proposta é a Ginástica – criatividade – processo coletivo de criação 

o A relação da GPT e do SPT 

o Exposição dos entendimentos individuas sobre o conceito de Ginástica Geral; 

o Leitura de definições sobre a GG, de acordo com Herbert Hartmann.  

o A repercussão da GG no nosso meio 

o A GG  é formada de 4 fatias ( desenho da pizza)  : demonstração, saúde, lazer, 

competição.  

 

 

 

4. Próximo Encontro: 30 de abril de 2009 as 14h. 

 

14h as 14h30 – informações e assuntos gerais 

 

14h30 as 15h – Apresentação do projeto de mestrado de Rafaela. 

 

http://www.sportanddev.org/
mailto:progiins@yahoo.com.br
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15h - (assuntos pendentes a definir) 

               – discussão do termo Ginástica para Todos (FIG) com objetivo de produzir um 

artigo a ser publicado pelo grupo. Definição de um roteiro. 

 

                 – Projeto Panorama da Formação em Ginástica das Instituições de Ensino 

Superior Brasileiras.  Definição da  estratégia e cronograma para iniciar  a coleta de dados ( 

Cadastro dos professores de todas as Ginástica das Faculdades brasileiras). 

 

                   - Pesquisa sobre a produção da FEF  referente a monografias de graduação e 

especialização. Definição da  estratégia e cronograma para iniciar  a coleta de dados. 

 

                   - Proposta  para realização dos Seminários de Ginástica  

 

Ponto extra a ser incluído na pauta: Conversa com o Professor Pere Lavega Burguês da 

Universidade de Lleida, Espanha aproveitando a oportunidade de sua visita à FEF. 

 

 

Ata elaborada por Lima e Paol iel lo  - 16 de Abri l  de 2009 

 


