
 

 

TITULO: MAPEANDO A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE GINÁSTICA AO 

LONGO DOS 26 ANOS DA FEF-UNICAMP  

Autora:Camila Sanchez Milani 

Orientador: Marco Antônio Coelho Bortoleto 

Faculdade de Educação Física-Unicamp 

CNPQ-PIBIC 

 

RESUMO: 

O envolvimento da FEF - UNICAMP com a ginástica, tanto no ensino, como na 

pesquisa e na extensão, é, sem dúvida alguma, um aspecto destacável dos cursos 

oferecidos pela instituição. Por outra parte, ao longo de seus 18 anos de trajetória, o 

Grupo de Pesquisa em Ginástica  (GPG) tem buscado manter e ampliar esta condição, 

qualificando seus integrantes e, por conseguinte, sua produção. Dentre as ações 

desenvolvidas para cumprir este objetivo, está a sistematização da produção científica 

sobre a ginástica, visando facilitar novas pesquisa, bem como evidenciar o perfil desta 

produção, suas tendências, aspectos/modalidades investigados, etc.. Em 2008 

elaboramos um panorama sobre a produção em nível de pós-graduação (mestrado e 

doutorado), e nesta oportunidade apresentamos os resultados preliminares de uma 

pesquisa de IC que tem como objetivo analisar a produção acadêmica ao nível da 

graduação e especialização (trabalhos de final de curso - TCC), elaborados e 

apresentados  na FEF - UNICAMP desde sua origem em 1985, tanto na modalidade 

licenciatura, como no bacharelado e demais cursos de especialização. Os dados obtidos 

até o presente momento, ou seja, na primeira fase dos levantamentos junto a biblioteca 

da unidade, do acervo do GPC e do CV Lattes dos docentes (atuais e aposentados), 

indicam: um total de 15  trabalhos (embora sejam esperados mais de 100 até o final da 

pesquisa), sendo que nove abordam a Ginástica Artística, explorando sua aplicação na 

escola, a influência da mesma no desenvolvimento humano, a sua possível influência 



em aspectos da saúde dos atletas de alto rendimento; outros 3 estudam a Ginástica 

Rítmica, enfatizando seu ensino na escola ou em clubes, e associações; os demais TCCs 

analisam a prática da Ginástica Geral como possibilidade para a educação física escolar, 

além da Matroginástica e Hidroginástica, ambas com foco nos benefícios para a saúde 

dos praticantes. Sabemos que estamos apenas no inicio da pesquisa, e os resultados 

preliminares nos animam a seguir firmes nesta pesquisa. 


