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Grupo de Ginástica da FEF comemora 
20 anos com seminário internacional
10/10/2013 - 11:46

O Grupo de Pesquisa em Ginástica da Faculdade de
Educação Física (FEF) comemorou, na manhã desta
quinta-feira (10), duas décadas de existência com a
realização de um seminário internacional. O evento
reuniu, no auditório da Biblioteca Central “Cesar Lattes”
(BC-CL), docentes, funcionários e estudantes da
Universidade.

No encontro, Marco Antônio Coelho Bortoleto, professor
da Faculdade de Educação Física (FEF) e um dos
coordenadores do Grupo de Pesquisa em Ginástica,
disse que a missão do grupo, ao longo desse período, foi
aumentar a massa crítica que vem estudando e
pesquisando a ginástica.  Reflexo disso, segundo ele, é a
realização de uma série de eventos internacionais,

congressos e seminários que o grupo tem realizado. Um ponto destacado por Bortoleto foi o aumento da produção
científica com a publicação de artigos, livros e teses.  “Isso fez com que aumentássemos, sobretudo, o número de
profissionais qualificados para a atuação em diferentes escolas e universidades brasileiras”, informou o professor da
FEF.

Perguntado sobre o desaparecimento da ginástica nas escolas, Bortoleto informou que a modalidade enfrenta, desde
a década de 90, problemas de consolidação. “A ginástica foi muito importante nos anos 60, 70 e 80. De 90 para cá,
ela perdeu muito espaço. Esse desaparecimento está relacionado a uma série de fatores: A má formação dos
docentes, o péssimo nível dos equipamentos escolares, do espaço, do oferecimento de material para se trabalhar e,
sobretudo, o de uma mudança muito rápida da sociedade com o surgimento de práticas, inclusive tecnológicas. Tudo
isso dificultou a permanência da atividade nos colégios”.

No período da manhã, o seminário foi dedicado à discussão da história da ginástica, uma das linhas de estudo do
Grupo da FEF. A conferência de abertura foi ministrada pelo professor Pablo Ariel, da Universidade de La Plata,
Argentina, especialista e história da educação do corpo e da ginástica.  A programação do período da tarde pode ser
consultada no link.
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