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Introdução: O Projeto “Brincando com as Ginásticas” nasceu na UNAERP, campus Ribeirão 
Preto em março de 1996, onde no início trabalhávamos apenas a Ginástica Rítmica (GR), 
com 08 crianças da comunidade. Tal modalidade nunca havia sido desenvolvida na cidade 
de Ribeirão Preto, iniciamos então um trabalho de “Popularização” da GR, tornando possível 
assim, sua prática enquanto projeto comunitário. Buscamos também, associar a Disciplina 
“G.R.D. Aplicada à Escola” do Curso de Educação Física da UNAERP,  às atividades 
práticas do Projeto, onde os alunos passaram a vislumbrar possibilidades de aplicação da 
GR na realidade escolar, pois até então tal Disciplina tinha como objetivo o treinamento de 
alto nível. A partir do segundo ano de atividade, englobamos também a Ginástica Artística 
(GA) ao Projeto, passando a atender um número maior de participantes. Atualmente o 
Projeto possui duas etapas distintas, na primeira delas crianças e adolescentes da 
comunidade de ambos os sexos, sem qualquer tipo de seletiva, escolhem se querem praticar 
as duas modalidades ou fazem a opção por apenas uma. Após,  são dividas por faixas-
etárias e iniciam suas atividades partindo do “brincar” com os elementos  e aparelhos 
obrigatórios, tanto da GR como da GO, para assim desenvolverem coordenação motora, 
socialização e criatividade Nessa fase, as atividades são aplicadas por alunos do curso de 
Educação Física da UNAERP. Num segundo momento, os (as) participantes do Projeto que 
se destacam em suas modalidades, são encaminhados às turmas de treinamentos, onde 
passam a vivenciar mais especificamente os processos técnicos da GR e da GO, buscando 
assim, participar de eventos competitivos  dentro de cada  modalidade nas diversas faixas 
etárias e categorias. Objetivos:  Após nove anos de implantação do Projeto ”Brincando com 
as Ginásticas”, dentro da UNAERP, fez-se necessário uma reflexão desta realidade posta, a 
fim de dar continuidade a esse trabalho com qualidade, através de ações práticas voltadas 
para o momento presente e suas exigências. Metodologia: Trata-se de uma investigação de 
cunho descritivo, que reúne dados, a partir de 1996, sobre a prática da GR e da GO no 
desenvolvimento de crianças e adolescentes da comunidade. Os Instrumentos utilizados 
para coleta dos dados, foram fichas de inscrições e observações, reavaliações semestrais 
dos planejamentos das atividades ministradas; fotos e listas de presenças. Atualmente 
participam do Projeto 215 crianças e adolescentes de ambos os sexos da comunidade que 
são atendidas por 06 bolsistas do citado curso, sendo que duas delas faziam parte do grupo 
que iniciou o Projeto. Resultados e Conclusões: O desenvolvimento desta pesquisa 
possibilitou detectar as muitas descobertas, transformações e adaptações vivenciadas dentro 
do Projeto “Brincando com as Ginásticas”,  nos incentivando a continuarmos trilhando nosso 
caminho no cenário esportivo e pedagógico, estimulando a possibilidade de formação 
acadêmica das atletas dentro da UNAERP, e dando continuidade à formação das (os) 
participantes do Projeto de forma global, estimulando o brincar, a criatividade, o 
desenvolvimento motor, a socialização e a formação profissional . 
 


