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ATA DO ENCONTRO DE 05 DE MARÇO DE 2009 

 

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

Luciano Truzzi, Rafaela Guerra e Maurício Oliveira. 

Pediram afastamento neste semestre: Eliana de Toledo, Laurita Schiavon e Giovanna 

Sarôa 

Ausências Justificadas: 

PAUTA: 

1. Boas-vindas; 

2. Dinâmica dos encontros; projetos, objetivos, importância, comprometimento; 

3. Apresentação e expectativas de cada integrante; 

4. Informações gerais; 

5. Cronograma e propostas; 

6. Assuntos gerais; 

7. Próximo Encontro. 

1. Boas-vindas: A professora Elizabeth deu as boas-vindas aos antigos e novos 

integrantes, explicitando que os novos integrantes que compõem este grupo de pesquisa 

são mestrandos ou pessoas que têm intenção próxima de ingressar num programa de 

mestrado.  

2. Dinâmica dos encontros; projetos, objetivos, importância e comprometimento: A 

profa. Elizabeth, juntamente com o prof. Marco fizeram uma apresentação geral sobre o 

Grupo de Pesquisa em Ginástica (GPG), situando os novos integrantes sobre os aspectos a 

seguir:  

 este grupo foi cadastrado no CNPq no ano de 1993 e, desde então, têm-se reunido 

regularmente pessoas afim de realizar estudos e pesquisas sobre a ginástica. Pode ser 

considerado  um dos primeiros Grupos de Pesquisa em Ginástica do Brasil. Em seu início, os 

encontros eram abertos a quaisquer interessados, porém era notória a divergência entre o 

grau de entendimento sobre o assunto dentre os integrantes, os quais ficavam prejudicados 

no desenvolvimento de reflexões. Assim, definiram que para um maior avanço nas 

pesquisas, este grupo passaria a ser integrado por mestrandos, doutorandos, mestres e 

doutores, com conhecimentos mais específicos na área gímnica; e seria criado um grupo de 

estudos em Ginástica para atender ao interesse dos demais profissionais interessados. Este 

grupo ficou ativo por 2 anos e depois foi não foi mais oferecido. Pretende-se reativar esse 

projeto neste ano com um novo formato, talvez Seminários de Ginástica. 
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 Com 16 anos de atividades, o GPG está em constante mudança  especialmente 

relacionada  aos seus integrantes que em determinados períodos tem se afastado para 

cumprir compromissos com o mestrado ou doutorado. A Coordenação agora é 

compartilhada pela Profa Beth e Prof. Marco que assume a responsabilidade junto à 

Unicamp por ser professor ativo enquanto a Profa. Beth encontra-se aposentada. Neste ano 

novos integrantes participarão do grupo e por isso é indispensável traçar novas metas, 

estabelecendo um plano de ação. A presença desses novos integrantes é muito bem-vinda e 

trará certamente nova energia ao grupo 

 o grupo era denominado Grupo de Pesquisa em Ginástica Geral, tendo sido alterado 

para Grupo de Pesquisa em Ginástica, uma vez que, não apenas as manifestações em torno 

da Ginástica Geral têm sido pesquisadas, mas também outras modalidades e áreas da 

Ginástica „em geral‟ são atingidas com esta abrangência. Esta alteração foi discutida e 

aprovada no ano de 2008 pelos integrantes do Grupo. Esta denominação já se encontra 

alterada junto ao CNPq e site na FEF; 

 em 2008 foi enviado para a CAPES o Projeto Panorama da Formação em 

Ginástica das Instituições de Ensino Superior Brasileiras , no intuito de solicitar um 

financiamento porem o pedido foi negado. Neste ano será reenviado aos órgãos 

relacionados à pesquisa, com a mesma finalidade. Será discutido no próximo encontro o 

interesse do grupo de assumir esse projeto como um projeto coletivo do grupo e iniciar  as 

primeiras etapas mesmo sem financiamento.; 

 da mesma maneira, foi dita a possibilidade de dar início a novos Projetos de 

Pesquisa, os quais serão realizados conjuntamente pelos integrantes, uma vez que esta é 

uma das propostas do GPG, como forma de trabalho coletivo. Acreditam que um trabalho 

bem elaborado e de qualidade seja de grande importância para os integrantes e que, para 

tal, é de extrema necessidade a dedicação das pessoas envolvidas. Sobre este aspecto, foi 

dito que a falta de comprometimento de alguns dos pesquisadores acarretou, em outros 

anos, o atraso da realização e finalização de alguns projetos 

Alertou-se também para a necessidade, pelos novos membros, de conhecerem as 

publicações já existentes para que os trabalhos produzidos pelo GPG sejam inéditos visando 

avanços na pesquisa em ginástica e ao próprio grupo. 

3. Apresentação e expectativas de cada integrante: cada um dos integrantes expôs 

suas expectativas para com o GPG  A profa. Elizabeth: acredita que este seja uma forma 

de encontro entre pessoas que buscam a troca de informações sobre a ginástica, 

estimulam-se e motivam-se a continuar inteirando-se e estudando mesmo após o 

término da graduação, sendo este um espaço de produção de conhecimento e de 

crescimento acadêmico . Afirma que, através do GPG, muitos contatos têm sido 
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estabelecidos no âmbito esportivo, principalmente na área gímnica, tanto no Brasil 

quanto no exterior, estreitando relações entre diferentes instituições. Em resumo 

acredita que a participação no Grupo de Pesquisa deve ser muito valorizada pelos seus 

integrantes pois proporciona: informação, contato/troca, estimulo e motivação 

profissional, crescimento acadêmico/conhecimento e contribui com a produção do 

conhecimento na área. 

 

4. Informações:  

 International German Gymnastics Festival – DTB – frankfurt 30 de maio a 5 

de Junho 2009– wwww.turnfest.de    

 Turnfest Congress – Frankfurt 4 e 5 de Junho 2009 

 Play the Game  2009  Conventry University – UK – 8 a 12 Junho 2009 

www.playthegame.org 

  Reunião do Comite Executivo da ISCA em Bertioga de 13 a 15 de Março de 

2009 

 1º ENCEF Encontro Nacional Corpo e Educação Física – Florianópolis  14 a 18 

Outubro 2009 – organização Giovanna Sarôa 

 Concurso para Professor na FEF – aberto. o prof. Marco irá enviar um e-mail 

contendo informações sobre o concurso de disciplinas da FEF-UNICAMP para 

que os integrantes encaminhem às pessoas interessadas. 

 Artigo sobre a produção em Ginástica na FEF – a ser publicado na revista 

Conexões 

 O Luciano Truzzi lançou um blog  http://lusumprototus.blogspot.com/  

 Fórum Virtual Esporte para Todos  - ISCA – LAYC – SESC 

http://www.esporteparatodos.org/  

 Proposta de projeto de iniciação científica para levantar as monografias em 

Ginástica elaborada na FEF 

 o SESC irá financiar a transcrição dos vídeos do Acervo de Ginástica de VHS 

para DVD, fazendo 3 matrizes: 1 para a Biblioteca da FEF-UNICAMP, 1 para o 

Acervo do Grupo de Pesquisa em Ginástica e 1 para o SESC ficando sob 

responsabilidade de organização de Elizabeth e Helaine; 

  A revista de Pinhal está recebendo artigos 

http://www.playthegame.org/
http://lusumprototus.blogspot.com/
http://www.esporteparatodos.org/
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5. Cronograma para o primeiro semestre e propostas:  

Março Abril Maio Junho 

 05 e 19 02, 16 e 

30 

14 e 28 04 e 18 

 Estrutura de encontro  ( quinzenal das 14 as 17h):  

                                             14h às 14h30: espaço para informações 

                          14h30 às 15h: apresentação de projetos individuais 

      15h às 16h: discussão sobre um tema específico 

      16h às 17h: desenvolvimento de projetos de pesquisa 

 Propostas e decisões para 2009:  

- dar continuidade ao Grupo de Estudos, o qual receberá um novo formato de Seminário. 

Estes encontros irão acontecer com o objetivo de levar informações e trocar experiências 

entre quaisquer interessados na área da Ginástica, ocorrendo na última sexta-feira de cada 

mês, com início em abril ou maio e término em novembro. A organização destes será de 

responsabilidade dos integrantes do GPG, que o farão individualmente ou em duplas. Fazer 

um Projeto com o total de seminários a serem realizados no ano com os respectivos temas 

para ser aprovado no DEM. 

- Criar um boletim eletrônico do grupo de Pesquisa, o qual conterá informações e noticias 

sobre Ginástica, lançado mensalmente na internet. A profa. Beth ficará responsável pelo 

boletim ae pede sugestões para o nome, assim como informações e noticias. 

- Mandar o Projeto Panorama da Formação em Ginástica das Instituições de Ensino 

Superior Brasileiras para Fapesp. 

- Atualizar o site do grupo de Pesquisa no Lates assim como os currículos dos integrantes 

-  Fazer uma pesquisa coletiva do Grupo sobre a produção referente a monografias de 

graduação e especialização e escrever um artigo. (apoio do bolsista de iniciação científica) 

- Todos os integrantes devem mandar um mini currículo, uma foto  e lista de sua produção 

para o Marquinho, para serem inseridos no site do grupo na FEF 

- Discutir o termo Ginástica para Todos e fazer um artigo para publicação 

- Luciano Truzzi está reformulando  o logo do Grupo de Pesquisa em Ginástica. Vai trazer 

propostas no próximo encontro. 

6. Assuntos gerais: ficaram pendentes os seguintes assuntos: 
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- lançamento do livro “Ginástica Geral: experiências e reflexões” 

- plano de atividades para comemoração dos 20 anos de GGU 

- V Fórum Internacional de Ginástica Geral – 1 a 4 julho 2010 

- site e logo 

- Coleção Ginástica em Foco 

- Seminários de Ginástica 

- Boletim 

7. Próximo Encontro: 

14h as 14h30 – informações e assuntos gerais 

14h30 as 15h – apresentação da pesquisa “ A pratica da Ginástica na Região Metropolitana 

de Campinas” projeto de iniciação científica desenvolvido pelo Pedro Bellini Emmanoelli, sob 

minha orientação, (20 minutos de apresentação mais 10 de discussão).  

15 as 16h – discussão do termo Ginástica para Todos (FIG) com objetivo de produzir um 

artigo a ser publicado pelo grupo. 

16h as 17h – Retomada do projeto enviado ao CNPq em 2007 (texto já enviado pelo 

Marquinho)  para definição de nova busca de financiamento e de inicio do desenvolvimento 

da pesquisa como projeto coletivo do grupo. 

 

Textos de apoio enviados a serem enviados por e.mail:  

- GENERAL GYMNASTICS: Gymnastics for Al l . more than just a name change  

http://www.fig-gymnastics.com/index2.jsp?menu=disgg – acesso em 

25/11/2006 

- GINÁSTICA GERAL: Ginástica para Todos. Mais do que uma justa mud ança 

de nome (tradução do anterior)  

- General Gymnastics – Gymnastics for All.  More than just a name change? 

Herbert Hartmann (Germany) IV. International Forum of General Gymnastics 2007 

 

- Pedro Bellini Emmanoelli – Relatório Final PIBIC 2008 

 

- Projeto Panorama da Formação em Ginástica das Instituições de Ensino Superior 

Brasileiras 

 

 

Ata elaborada por Lima e Paol iel lo  - 8 março 2009 

 

 

 

http://www.fig-gymnastics.com/index2.jsp?menu=disgg

