
6o Congresso de Extensão Universitária
Saúde 

0932 - GRUPO GINÁSTICO UNESP - Tahísa Perez Penatti (Instituto de Biociências, Unesp, Rio 
Claro) - tahisa_penatti@hotmail.com. 

Introdução: O projeto Grupo Ginástico Unesp visa proporcionar aos universitários da UNESP- Rio Claro um 
espaço de vivências e de estudos em Ginástica Geral (Ginástica para todos), prática corporal que culmina 
em apresentações que podem combinar os diversos tipos de Ginástica (Artística, Rítmica, de Trampolim, 
Acrobática, Rope Skipping, etc) com outras formas de expressão (circo, teatro, dança, capoeira, lutas, etc). 
Esse projeto conta com cerca de 30 estudantes de graduação e pós-graduação de diversos cursos deste 
campus, sendo alguns ex-ginastas e outros sem qualquer experiência anterior com modalidades gímnicas. 
As diferenças de nível técnico entre os participantes enriquecem o trabalho coreográfico, construído por 
meio da interação social entre eles, de forma participativa, democrática, livre e criativa. Objetivos: 1. 
Divulgar a Ginástica Geral; 2. Elaborar coreografias com exploração de temas e/ou materiais alternativos, 
oferecendo idéias pedagógicas para serem desenvolvidas em outras instituições; 3. Apresentar as 
coreografias em Festivais em nível regional, estadual, nacional e internacional; 3. Gerar trabalhos científicos 
a partir das experiências vividas e curiosidades surgidas no projeto de extensão. Métodos: A metodologia 
baseia-se na proposta do Grupo Ginástico Unicamp, referência nesta prática corporal no Brasil, e seu 
procedimento constitui-se em duas partes: uma delas destinada a interação social e a outra voltada à 
exploração de todos os recursos que o material pedagógico pode proporcionar, podendo ser utilizados 
materiais tradicionais ou não tradicionais (PÉREZ GALLARDO E SOUZA, 1994; AYOUB, 2007; ROBLE, 
2001). Resultados: O projeto “Grupo Ginástico Unesp” conseguiu preencher todas as vagas disponíveis, 
tendo se iniciado neste ano e está em processo de elaboração de coreografias que serão apresentadas 
ainda em 2011, na Mostra de Projetos de Extensão do DEF-Unesp/RC e no Festival de Ginástica da FEF –
Unicamp. Para o próximo ano as apresentações serão no Fórum Internacional de Ginástica Geral, em julho 
de 2012 em Campinas e no Seminário Internacional de Ginástica que será realizado no Campus Rio Claro 
da Unesp. Além disso, para os universitários em geral do projeto, um grande aprendizado que pode ser 
levado para suas carreiras profissionais é o aprendizado do trabalho em equipe, ouvindo a idéia do outro,
verificando que outras idéias também são boas e podem ser melhores do que as suas, aprendendo a ter 
responsabilidade por si e pelos outros, além da criatividade. Os aspectos mencionados não serão 
desenvolvidos em qualquer projeto de Ginástica Geral, mas neste caso, devido à proposta metodológica 
adotada (PÉREZ GALLARDO; SOUZA, 1997) traz este diferencial no processo do trabalho do Grupo. 
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