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ginásios, gramados, praças, palcos, shoppings, pis-

cinas, ruas... Cada lugar, um cenário... Todo lugar, 

a possibilidade do encontro com a ginástica geral.  

O GGU expressa a brasilidade em suas diferentes coreogra-
fias e valoriza as experiências de vida dos praticantes em 
sua metodologia de trabalho na direção da difusão da gi-
nástica geral, sendo esta uma modalidade com as essências 
de nossas convicções: associativismo, comprometimento, 
inclusão, engajamento social, cooperação e divertimento 
por meio do esporte.

Maria Luiza Souza Dias 
(Gerente de Desenvolvimento Físico- 

-Esportivo do Sesc-SP) 

CIRCULANDO PELO BRASIL

Mais de 330 apresentações no território nacio-

nal! O GGU esteve em cena com suas composições 

coreográficas em diversificados contextos, dentre 

eles escolas, universidades, clubes, associações e 

entidades assistenciais; participando de aberturas 

e encerramentos de eventos culturais e esportivos, 

festivais de ginástica, festas de empresas, progra-

mações de congressos e associações como o Servi-

ço Social do Comércio (Sesc), programas do poder 

público, entre outros, como pode ser apreciado no 

seu site (www.ggu.com.br).

Ao apresentar-se, o GGU transforma todo lugar 

num espaço cênico, onde a magia acontece, encan-

tando aqueles que lá estão... quadras escolares, 
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Prestigiar os eventos internos da Unicamp, 

desde a criação do GGU, constituiu uma priorida-

de, resultando numa participação efetiva e cons-

tante, em eventos como: Universidade de Portas 

Abertas — UPA, Seu Colégio na Unicamp, recep-

ção aos calouros, eventos culturais e artísticos, 

entre outros, desde 1993.
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Grande parte das apresentações foi realizada a 

partir de convites, considerando-se a disponibili-

dade do GGU, investindo-se recursos, enfrentan-

do-se longas viagens, realizando-se treinos extras 

etc. Em outros casos, houve uma escolha do pró-

prio grupo em participar de eventos, considerados 

relevantes para a área e para a visibilidade da pro-

posta, com destaque para aqueles organizados 

pela Confe deração Brasileira de Ginástica (Gym-

brasil) e pela Federação Paulista de Ginástica (Gi-

nastrada Paulista — Ginpa), a partir de 1993. Des-

taca-se mais recentemente a participação do GGU 

na “Ginástica de Gala”, uma noite organizada 

pela  Confederação Brasileira de Ginástica em 

2011, em Betim (MG).

Dentre essas atividades do GGU, foram reali-

zadas duas turnês nacionais, compostas por visi-

tas a diferentes instituições, apresentações e, em 

alguns casos, oficinas.

A primeira delas foi em 1997, ao sul do Brasil, 

onde foi recebido pela Universidade Estadual de 

Maringá (PR), pela Universidade de Ijuí (RS), pela 

Universidade de Santa Rosa (RS) e pela Univer-

sidade Federal de Santa Maria (RS). Além das 

apresentações coreográficas, outras ações foram 

desenvolvidas, como palestras e cursos, o que co-

laborou significativamente para a intensificação 

de intercâmbios acadêmicos, profissionais e pes-

soais. Essa turnê somente foi possível pela mobi-

lização das várias universidades em prol de um 

projeto coletivo para incentivar a prática da GG 

nessa região do país, especialmente no contexto 

universitário, tendo-se em vista as dimensões do 

ensino, da pesquisa e da extensão.
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A segunda turnê foi organizada pelo Sesc- 

-Cam pinas em 2004, denominada “O corpo é o es-

petáculo”, na qual o Grupo Ginástico Unicamp e 

o Ballet Stagium compuseram um espetáculo com 

dois atos, em parceria com as prefeituras de oito 

cidades da Região Metropolitana de Campinas: 

Itapira, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Americana, 

Jundiaí, Atibaia, Bragança Paulista e Campinas.

Ginásios e teatros receberam esse espetáculo, 

com um público numeroso e vibrante, atendendo 

às expectativas dos parceiros envolvidos. Essa ex-

periência foi significativa por ter oportunizado ao 

GGU a integração com um grupo de renome inter-

nacional, na área da dança, e pelo reconhecimento 

que a ele foi dado pelo seu potencial artístico.
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Se você gosta de alguma forma de arte (seja dança, música, 
circo, ginás tica) é impossível não se apaixonar pela propos-
ta do GGU. Nunca esquecerei da primeira vez que os vi, ali, 
no tablado da FEF, ensaiando a coreografia Paraquedas. Na 
mesma hora, pensei: “Quero fazer parte disso!”. Ao todo 
foram sete anos de muitas alegrias, amizades, oportunida-
des, conhecimento. Só tenho a agradecer por ter feito par-
te dessa família. Muito obrigado, GGU!!

Ulisses Guimarães Martinho, GGU 
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Seja como um grupo de ginástica geral que di-

vulga uma proposta pedagógica ou como um gru-

po que proporciona experiências estéticas em diá-

logo com a arte, o GGU segue levando ao público 

sua forma de entender e expressar a GG... sempre 

surpreendendo.

Apresentar-se é o que move o GGU!
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PROMOVENDO A GINÁSTICA GERAL

A trajetória do Grupo Ginástico Unicamp não 

pode ser contada sem mencionar os muitos even-

tos realizados, por meio dos quais apresentamos, 

discutimos e inspiramo-nos para seguir pensando 

a ginástica e todos os seus desdobramentos para 

a formação profissional e pessoal. Nesse percurso, 

o grupo participou da organização de vários se-

minários, encontros, reuniões, palestras, oficinas 

e cursos, sempre com o suporte acadêmico do 

Grupo de Pesquisa em Ginástica da FEF-Unicamp, 

que, por certo, confunde-se e funde-se frequente-

mente com o próprio GGU, uma vez que é com-

posto, em sua maioria, por seus integrantes e ex- 

-integrantes.
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Em grande parte dessas oportunidades, o GGU 

mostrou suas composições coreográficas e pôde 

interagir com outros grupos, atuando como pro-

tagonista tanto na preparação como na realização 

dos eventos. Foi, sobretudo, nesses momentos que 

conseguimos exercer atividades voluntárias, mar-

ca significativa dos princípios do GGU.

 

 

 

Tanto do ponto de vista da organização de 

eventos, como da possibilidade de interação com 

diferentes grupos praticantes de ginástica, o GGU 

tornou-se um espaço privilegiado e de grande 

contribuição para a formação profissional de seus 

integrantes em diferentes áreas. Em analogia  

ao conceito de Manuel Castells (2011), quando dis-

corre sobre as redes digitais de informações, o 

GGU vem configurando-se, ao longo dos anos, 

como uma rede de redes, na qual todos se benefi-

ciam dos contatos de todos, ampliando exponen-

cialmente a comunicação.

Essa rede vem fortalecendo o objetivo do GGU 

de fomentar o estudo e a prática da GG e de criar 

um “banco de ideias” para professores e profissio-

nais da educação física e áreas afins, levando para 

além da universidade, tanto no Brasil como no 

exterior, muito mais que as apresentações das 

composições coreográficas. 

Inúmeros cursos, oficinas e palestras são ofere-

cidos em universidades, escolas, associações, pro-

jetos do Sesc e diversos espaços, oportunizando a 

todos os públicos a vivência e o acesso ao conhe-

cimento da ginástica geral a partir da proposta 

construída pelo GGU. E oportunizando também a 

seus membros a realização de trabalhos dessa na-

tureza em seus espaços profissionais. 
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Especialmente os cursos de capacitação de pro-

fessores têm contribuído para o surgimento de 

novos grupos de GG e para a inserção dessa prá-

tica gímnica como conhecimento da educação fí-

sica em escolas.

 

O GGU inicia seu envolvimento na organização 

de eventos, com o “Coisas da FEF”, criado em 1989, 

e o “Festival Interno de Ginástica da FEF”, iniciado 

em 1995, que se constituem como espaços para a 

apresentação de trabalhos das disciplinas relacio-

nadas à ginástica e à dança, assim como dos pro-

jetos de extensão, pertencentes à FEF-Unicamp, 

além de outros grupos de ginástica convidados 

(cuja coordenação tenha relação com a FEF ou com 

o GGU). Esses eventos, já tradicionais no calendá-

rio de atividades da faculdade, são realizados to-

dos os anos até hoje (um em cada semestre letivo), 

reunindo um grande público.
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Falar do GGU não será difícil, pois temos muito tempo juntos 
e, pra mim, ter estado e trabalhado junto com vocês na 
verdade é uma honra, pois, se tem um nome reconhecido 
em nosso país e fora, é o Grupo Ginástico Unicamp. Lembro 
que todo final de ano tem o famoso Festival de Ginástica 
que encerra as atividades da FEF e é emocionante quando 
chega a hora da apresentação do GGU, realmente é um show 
à parte. Eu só tenho que agradecer pela sorte de ter tra-
balhado e continuar trabalhando com vocês. Como já disse, 
não sou bom pra falar, gosto mais de sorrir. Um abraço  
e obrigado por terem me dado essa honra de participar 
dessa comemoração importante. 

Geraldo Porto (FEF-Unicamp) 

Anos mais tarde, em 2006 e 2008, foram realiza-

dos festivais dessa natureza na FEF-Unicamp en-

volvendo estudantes dos cursos de pedagogia  

da Unicamp, no contexto de disciplinas relaciona-

das à educação física, contando com o apoio do 

GGU. Em 2011, englobando estudantes da pedago-

gia e de outras licenciaturas da Unicamp, assim 

como da Unesp e da USP, foi realizado o “Encon-

tro de Estudantes Corpo 3 Universidades — Uni-

camp/Unesp/USP”, e mais uma vez o evento con-

tou com todo o apoio do GGU que, além de se 

apresentar, ministrou oficinas para os participan-

tes, inclusive para o público presente. Esses even-

tos representaram um marco para os estudantes 

que puderam, além de se apresentar, apreciar ao 

vivo as composições coreográficas do GGU com as 

quais tiveram contato por meio de vídeos nas dis-

ciplinas de graduação. 

Em 1995, o GGU organizou o “Festival Texaco 

de Ginástica Geral”, o primeiro evento em parce-

ria com o poder público e com o apoio de uma 

empresa internacional (Texaco). O evento recebeu 

400 ginastas dos grupos nacionais que compuse-

ram a delegação brasileira que foi para a 10a Gym-

naestrada Mundial. Nessa ocasião, foi apresenta-

da pela primeira vez a composição coreográfica 

Batucada, que reuniu diversos grupos para repre-

sentar o Brasil na noite de gala do referido evento 

(“FIG Gala”).
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Correio Popular, 5/5/1995
Dentre tantos eventos acadêmicos organiza-

dos, não temos dúvida de que o principal espaço 

para intercâmbio de conhecimentos sobre a GG e 

também de pro moção do GGU é o “Fórum Interna-

cional de Ginástica Geral” (Figg), realizado a cada 

dois anos, desde 2001. Esse encontro teve como 

precursor o “Fórum Brasileiro de Ginástica Ge-

ral”, realizado em 1999 na Unicamp, em parce ria 

com o Sesc-Campinas. O professor Ernesto Mar-

ques Fi lho, responsável pela área esportiva do Sesc- 

-Cam pinas nessa ocasião, foi o contato inicial e fun-

damental para o estabelecimento dessa importan-

te e promissora parceria que se estende até hoje.
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O Figg consolidou-se como o maior evento de 

ginástica geral da área na América Latina, congre-

gando pesquisadores, professores, ginastas, estu-

dantes universitários e amantes da ginástica. Foi 

no Figg que muitos integrantes do GGU tiveram a 

oportunidade de conhecer ainda mais a ginástica, 

em suas múltiplas possibilidades, e também de 

ampliar significativamente seus contatos nacio-

nais e internacionais, reforçando a premissa de 

que é preciso dedicar-se a uma causa comum e 

empenhar-se por ela, a fim de que todos possam 

usufruir dessa construção coletiva e colaborativa.

De modo voluntário, o GGU assume impor-

tantes tarefas no Figg, ajudando na recepção de 

gru pos nacionais e principalmente de grupos 

inter nacionais, auxiliando na sua organização, di-

vulgando muitas de suas pesquisas como traba-

lhos acadêmicos e, principalmente, apresentando-

-se nos festivais que fazem parte da programação. 

Esse envolvimento tornou-se significativo tanto 

para o grupo como para o Figg, reforçando a liga-

ção entre o GGU e o GPG.

Falar do GGU para mim representa uma imensa satisfação, por-
que me traz à lembrança muitos momentos maravilhosos vivi-
dos junto a várias gerações de ginastas que fizeram parte dele. 
Tive o prazer de viver e conviver de diferentes formas com esse 
grupo, seja colaborando, incentivando ou proporcionando 
aberturas; nele fiz muitos amigos e aprendi muito com as trocas 
de experiências profissionais e pessoais. Tive o privilégio de 
acompanhar toda a sua trajetória, desde sua criação, ora longe, 
ora perto, mas sempre com a mesma empolgação e entusias-
mo, torcendo para o seu sucesso. Fui testemunha das inúmeras 
dificuldades que a minha querida amiga Beth e meu amigo 
Jorge encontraram para levar adiante esse projeto, que come-
çou tímido, mas, pelos seus esforços constantes e a colaboração 
irrestrita dos integrantes de todas as gerações que passaram 
por ele, foi crescendo. Na sua trajetória, o GGU foi muito além 
de um grupo de ginastas que se preocupavam com apresenta-
ções coreográficas, vindo prestar inestimável contribuição 
acadêmica no campo da pesquisa e da produção científica, 
galgando projeção internacional, e assim enaltecendo condig-
namente o nome da Unicamp, e consequentemente do Brasil. 

Ernesto Marques Filho
(Ex-coordenador de Desenvolvimento  

Físico-Esportivo do Sesc-Campinas)

1999 2001
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Além da importante coopera-

ção com o Sesc, consolidou-se por 

meio do Figg a parceria com a In-

ternational Sport and Culture As-

sociation (Isca)6, iniciada em 1996, 

quando a Unicamp passou a ser  

a primeira instituição brasileira a 

tornar-se membro dessa recém- 

-criada organização de esporte 

para todos.

2010

2012

6 A International Sport and Culture Association é uma pla-
taforma global aberta a organizações que tra balham com 
esporte para todos, esporte recreacional e atividade física. 
Criada em 1995, a Isca é hoje um ator global que trabalha 
em cooperação com 130 organi zações-membro, ONGs in-
ternacionais e demais in teressados dos setores público e 
privado. Seus 40 milhões de membros individuais de 65 
países re pre sentam um grupo diversificado de pessoas en-
volvidas em atividades relacionadas a juventude, esporte e 
cultura (www.isca-web.org).
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Por conta dessas parcerias, o GGU conseguiu 

estabelecer contatos e viabilizar novos projetos de 

cooperação nacional e internacional, ampliando 

os conhecimentos da ginástica, descobrindo novas 

possibilidades (airtrack, rope skipping, roda alemã, 

por exemplo) e criando uma sólida e ampla rede 

de colaborações acadêmicas.

Esse diálogo institucional permitiu que inú-

meros integrantes do grupo passassem a compor 

o quadro funcional do Sesc, possibilitando maior 

difusão e maiores oportunidades para a veicu-

lação da proposta de GG do GGU.

Grupo Ginastico Unicamp 25 years Anniversary!
I’ve had the pleasure and privilege to observe the wonderful 
performances of the Grupo Ginastico Unicamp since many years 
on national stages in Brazil as well as on international stages 
around the world. I remember quite well the performances at 
the International General Gymnastic Forum in Campinas, where 
I had been invited several times; also the impressive presenta-
tions at World Gymnaestrada, at the German or the Danish 
International Gymnastic Festivals are unforgettable for me...
At any time impressive through creative choreographies, the 
high movement quality of the individual gymnasts, the diver-
sity and versatility, the harmonious and musical synchronisa-
tion of the performances. 
I hope this group can continue its great success and will survive 
many more years. 
Good luck! 

Herbert Hartmann
Isca vice-president

Former vice-president of the 
German Gymnastic Federation

Aniversário de 25 anos do Grupo Ginástico Unicamp! 
Tive o prazer e o privilégio de observar as maravilhosas perfor-
mances do Grupo Ginástico Unicamp por muitos anos, tanto em 
palcos nacionais no Brasil como em palcos internacionais pelo 
mundo. Eu me lembro muito bem das performances no Fórum 
Internacional de Ginástica Geral em Campinas, para as quais  
fui convidado por várias vezes, como também das impressio-
nantes apresentações na Gymnaestrada Mundial, nos Festivais 
Internacionais de ginástica alemães ou dinamarqueses; são 
inesquecíveis para mim... 
Sempre impressionante, através de coreografias criativas, da 
alta qualidade dos movimentos de cada ginasta, da diversi-
dade e da versatilidade, da sincronização harmoniosa e musical 
das performances. 
Espero que esse grupo possa continuar seu grande sucesso e 
que sobreviva por muitos e muitos anos. 
Boa sorte! 

Herbert Hartmann 
Vice-presidente da Isca

Ex-vice-presidente da Federação Alemã de Ginástica
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São 25 anos de história a serviço da diversidade de movimen-
tos voltada à prática da atividade física, do cuidado das com-
posições de cada gesto e do acolhimento de cada pessoa da 
plateia que sempre fica encantada e vibrante com o passar 
das coreografias. Com uma memorável apresentação na rei-
nauguração do Sesc-Campinas, em 2001, iniciou-se a parceria 
que rendeu e rende muitos frutos aos frequentadores da 
unidade. A cada edição do Fórum Internacional de Ginástica 
Geral, realizado junto com a Unicamp e a Isca, renovam-se os 
desejos e sonhos contagiantes que mobilizam nossas inicia-
tivas conjuntas, o crescimento de projetos, o atendimento e 
o acesso de mais e mais pessoas à ginástica geral e o apren-
dizado contínuo que temos a cada ação bem-sucedida e pla-
nejada. Neste Jubileu de Prata, só podemos parabenizar e 
sentir-nos muito felizes com o ano todo de comemorações e 
muito trabalho que teremos pela frente! Parabéns, Grupo 
Ginástico Unicamp, a quem carinhosamente sempre chama-
mos de GGU!

Evandro Marcus Ceneviva (Gerente do Sesc-Campinas)

Em linhas gerais, o Figg é composto por três 

eixos: acadêmico, pedagógico e artístico.

Nas seis edições do Figg, o eixo acadêmico en-

globou um interessante rol de atividades, dentre 

elas conferências, mesas temáticas, sessão de  

pôsteres e videopôsteres e sala de imagem (mostra 

de fotos e vídeos), com a participação de pro-

fessores e pesquisadores de todo o Brasil e de ou-

tros países.
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No momento em que o GGU comemora suas bodas de prata 
eu não poderia deixar de me manifestar, pois acompanho os 
passos desse importante grupo de pesquisa, extensão e en-
sino desde o seu nascimento. Sua breve história de vida é 
farta em felizes encontros, acertadas ações e transparentes 
proposições, as quais possibilitaram o florescimento de defi-
nições, conceitos, programas e propostas de ensino da ginás-
tica inovadores e desafiadores. Em seus 25 anos de vida, tive 
a honra e o contentamento de ser sempre uma de suas con-
vidadas em diferentes atividades de seu intenso e extenso 
programa de trabalho. Nesses encontros, únicos e cheios de 
aprendizados, de troca de experiências e de conhecimentos, 
nos enriquecemos mutuamente. Vida longa e plena de reali-
zações ao GGU é o meu maior desejo neste aniversário.

Carmen Lucia Soares (FEF-Unicamp) 
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O eixo pedagógico, por sua vez, reúne cursos, 

mostras pedagógicas, oficinas não somente para 

os congressistas, mas também para usuários do 

Sesc e/ou grupos de alunos de escolas públicas da 

região, trazendo as tendências da ginástica na 

atua lidade em diálogo com outras manifestações 

da cultura corporal.

Por fim, o eixo artístico abarca os festivais de 

ginástica, além de intervenções artísticas de diver-

sos grupos ao longo da programação geral do 

evento, em diferentes espaços e horários.

O GGU participa como protagonista de todos 

esses eixos, contribuindo nas comissões do fórum, 

além de apresentar trabalhos acadêmicos, mi-

nistrar cursos, mostrar suas composições coreo-

gráficas nos festivais e participar de intervenções 

artísticas.
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Outros eventos de caráter internacional foram 

os Camps, promovidos em parceria com o Sesc e a 

Isca, de cuja organização o GGU participou, além 

de ter oferecido oficinas. O primeiro foi realizado 

em 2002, “Camp Brasil”, em Bertioga (SP), um 

evento para jovens da América Latina. Entre as 

várias atividades oferecidas, ocorreram cursos 

com professores internacionais de rope skipping e 

in tercrosse. No mesmo ano, o GGU também orga-

ni zou o “I Camp de Roda Ginástica”, em Horto-

lândia (SP), com a participação da equipe de roda 

gi nástica da Alemanha (IRV), em parceria com o 

Instituto Adventista de São Paulo e apoio da Isca 

e do Grupo de Roda Ginástica da Unicamp. Em 

2008, o “II Camp Brasil” é realizado em Bertioga 

(SP), em parceria com o Sesc e o Comitê Latino-A-

mericano de Jovens (Layc) representando a Isca. 

Entre 2010 e 2011, o GGU participou igual mente 

da organização de um ciclo de palestras na FEF- 

-Unicamp, no qual foi discutido o modelo cana-

dense de formação em ginástica, com a participa-

ção do renomado professor Keith Russel (Univer-

sidade de Saskatchewan — Canadá e FIG).

Em 2012, tivemos a honra de receber o pro fes-

sor Araki Tatsuo, coordenador do Nittaidai Gym-

nastics Club (Nippon Sport Science University — 

NSSU, Japão), que nos presenteou com todo o seu 

conhecimento sobre ginástica. Essa apro ximação 

resultou no convite ao GGU para realizar uma  

turnê na Ásia (Hong Kong-China e Tóquio-Japão) 

no ano seguinte, na qual o grupo teve a oportuni-

dade de apresentar-se em diferentes festivais, es-

colas e na Nittaidai, além de ministrar oficinas 

nesses locais.
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Ainda em 2012, alguns integrantes do GGU 

ministraram um curso de GG na Universidad Na-

cional Mayor de San Marcos em Lima (Peru), mos-

trando que a proposta de GG do grupo continua 

tendo grande receptividade em países como Chile, 

Uruguai, Argentina e Peru.

I have known the Gymnastics Group of Unicamp in 1995, when 
I first met the teachers Elizabeth and Eliana in Denmark. Over 
the years, we have kept in touch and met in various internatio-
nal festivals, which allowed me to understand better their 
peculiar gymnastics proposal. In 2012 I had the opportunity to 
visit Brazil and attend the International Forum of General Gym-
nastics, as well as conducting a workshop with members of 
GGU at Unicamp. In 2013 GGU participated in the National 
Gymnastics Festival in Tokyo, as well as carrying out an exchan-
ge with members of Nittaidai Gymnastics Team at the head-
quarters of Nippon Sport Science University. In October 2014 it 
will be Nittaidai’s turn to visit GGU/ Unicamp, an occasion in 
which an official agreement between the two institutions will 
be firmed.

Araki Tatsuo
Nippon Sport Science University — Nittaidai, Japan

Member of GfA Committee of  
International Gymnastics Federation 

Tomei conhecimento do trabalho do Grupo Ginástico Unicamp 
em 1995, quando conheci as professoras Elizabeth Paoliello e 
Eliana Ayoub na Dinamarca. Ao longo destes anos temos man-
tido contato e nos encontrado em vários festivais internacio-
nais, o que me permitiu conhecer melhor sua peculiar propos-
ta de ginástica. Em 2012 tive a oportunidade de visitar o Brasil 
e participar do Fórum Internacional de Ginástica Geral, bem 
como de realizar uma oficina com os membros do GGU na Uni-
camp. Em 2013 o GGU participou do Festival Nacional de Ginás-
tica em Tóquio, realizando ainda um intercâmbio com os mem-
bros do Nittaidai Gymnastics Team na sede da Nippon Sport 
Science University. Em outubro de 2014 será a vez do Nittaidai 
visitar o GGU-Unicamp, oportunidade em que será assinado um 
convênio oficial entre as duas instituições. 

Araki Tatsuo
Nippon Sport Science University — Nittaidai, Japão

Membro do Comitê de GPT da Federação  
Internacional de Ginástica 

Nas duas últimas décadas, o grupo encontrou 

igualmente uma outra e importante forma de pro-

mover a GG, por meio da aproximação de seus 

membros ou coordenadores ao âmbito federativo 

da ginástica, bem como à International Sport and 

Culture Association. Desse modo, o GGU e o Gru-

po de Pesquisa em Ginástica têm procurado in-

fluenciar e contribuir para efetivas políticas de 

desenvolvimento da GG, atuando nessas esferas 

dentro e fora do Brasil.

Em 1999, a coordenadora do grupo, Elizabeth 

Paoliello, iniciou essa aproximação ao assumir o 

cargo de diretora do Comitê de Ginástica Geral na 

Federação Paulista de Ginástica (FPG), perma ne-

cendo um ano na função. Já em 2001, compõe esse 

comitê Eliana de Toledo, como membro do GGU, 

que colabora para a proposição de cursos de GG 

pelo estado de São Paulo e para a realização do “I 

Fórum Estadual de Ginástica Geral” — o pri mei-

ro evento acadêmico da FPG num comitê de GG, 

que contou com o apoio ins titucional das Facul-
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da des Integradas de Santo André (Fe fi sa), onde 

atuava como profes sora. Por dois anos mantém-se 

nesse comitê, afastando-se no iní cio de 2003.

Também em 2001, temos um novo marco nessa 

relação, traduzido pela indicação da ex-integrante 

do GGU Cláudia Mara Bertolini, como presidente 

do Comitê de Ginástica Geral da Confederação 

Brasileira de Ginástica (CBG), permanecendo por 

pouco tempo nessa função. Em 2008, essa pro fes-

sora atua por um ano no Comitê de Ginástica Ge-

ral da Federação Carioca de Ginástica, em parce-

ria com a professora Geísa Bernardes (ex-membro 

do Comitê de GG da CBG).

Mais recentemente, essas relações com o âm-

bito federativo têm sido fortalecidas. Em 2012, 

Marco Bortoleto assume a presidência do Comitê 

de Ginástica para Todos da CBG, contando com 

a colaboração de Michele Carbinatto (a par tir de 

2013), que permanece no cargo até fevereiro 

de 2014. Em abril de 2014, Michelle assume a pre-

sidência do comitê. Os professores Marco e Mi-

chele desenvolveram diversas ações à frente 

des se comitê, como a criação de um boletim di-

gital, eventos e normativas para a inscrição de 

grupos para a próxima Gymnaestrada Mundial, 

um e-mail específico para otimizar a relação do 

co mitê com grupos e profissionais da área da GG, 

dentre outras.

Em 2013, Helaine Cristina Ferreira Lima, mem-

bro do Grupo de Pesquisa em Ginástica, é indica-

da para a direção do Comitê de GPT da Federação 

Paulista de Ginástica. Na mesma ocasião, Larissa 

Graner Silva Pinto, coordenadora do GGU, passa 

a compor esse comitê, ampliando ainda mais a 

participação do grupo nesse espaço. Esse comitê, 

já em 2013, teve um papel atuante, com iniciativas 

importantes, como a organização do Gymbrasil 

(em parceria com o Sesc-Piracicaba e com o apoio 

do Lapegi — FCA-Unicamp), a formulação de um 

boletim digital, dentre outras.
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or ganização por quatro anos. Integrou, igual men-

te, o Comitê de Ginástica Geral dessa as sociação 

de 2000 a 2009, tornando-se presidente desse co-

mitê nos últimos cinco anos. Tal participação am-

pliou os contatos e as possibilidades de inserção 

do GGU internacionalmente.

No contexto internacional, é importante men-

cionar a participação de Elizabeth Paoliello como 

membro do Comitê Executivo da International 

Sport and Culture Association durante quinze 

anos (de 1998 a 2013); no cargo de presidente do 

Co mitê Latino-Americano da Isca (Isca Amé ri ca 

La ti na) por dez anos; e como vice-presidente da 
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Essas atuações revelam um importante en-

gajamento dos membros do grupo e coroam todo 

um processo de promoção da GG no Brasil e no 

mundo ao longo da trajetória do GGU.

Esses são alguns dos exemplos que elegemos 

para mostrar a intensa e dinâmica atividade do 

GGU no cenário da ginástica.

De modo constante e aproveitando todas as 

oportunidades, o GGU vem participando da orga-

nização desse conjunto de atividades que, segura-

mente, colaboram para a ampliação de espaços 

formativos e, desse modo, contribuem para a con-

solidação de uma cultura gímnica assentada no 

entrelaçamento entre ensino, pesquisa e extensão.

Parafraseando o professor Jorge Olímpio Ben-

to, essa multiplicidade de ações reflete a lógica do 

GGU, transformando-o num “lugar de sonho e de 

criação”, em “palcos da sensibilidade” e, por fim, 

num “lugar pedagógico e laboratório de humani-

dade” (Bento, 2013).

Finalmente, merece destaque a eleição de Mar-

co Bortoleto como membro do Comitê de GPT da 

Federação Internacional de Ginástica, posição 

ocupada pela primeira vez por um representante 

do continente americano. O professor Marco vem 

participando ativamente de várias atividades da 

FIG, com destaque para a organização da próxima 

Gymnaestrada Mundial 2014, em Helsink (Fin-

lândia). Tal representação, na maior esfera deci-

siva da GPT no mundo, seguramente viabilizará a 

abertura de novas possibilidades para o desenvol-

vimento dessa área no Brasil e na América Latina.  
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Países visitados: Alemanha, Argentina, 
Chile, China, Colômbia, Dinamarca, 
Espanha, Holanda, Itália, Japão, Portu-
gal, Suécia, Suíça
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ggu mundo AForA

As viagens7 para fora do país constituíram-se 
numa das principais ações do GGU, impulsionan-
do e unindo ainda mais seus integrantes na orga-
nização coletiva para um propósito tanto profis-
sional como pessoal e, principalmente, propi ciando 
um espaço único de representação institucional: 
da proposta de GG do GGU, da FEF, da Unicamp, 
do Brasil! 

Viajar converteu-se num modo de levar todas 
essas possibilidades, com o zelo e o prazer de quem 
leva sua obra-prima, para o reconheci mento de 
seus pares e para realizar-se como “GGÚnicos”. 

Do mesmo modo, viajar é descobrir, desbravar, 
deixar envolver-se pelo novo, pelo inesperado. E, 
em todas as 14 viagens internacionais realizadas 
até o momento, o GGU trouxe consigo importantes 
aprendizados e muita inspiração, tanto para sua 
própria proposta como para aquelas realizadas 
por seus membros em outros espaços. 

Venha viajar conosco e desfrutar de algumas 
de nossas experiências, descobertas e aprendiza-
dos vividos mundo afora...

7 Este texto contou com a colaboração de Andrea Desiderio.
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ArgentinA ● 1989

VI GIMNASIADA AMERICANA – BUENOS AIRES

Viajar para Buenos Aires para participar da VI 
Gimnasiada Americana foi o motivo da criação do 
GGU e o marco inicial de toda a sua trajetória. Esse 
evento, criado em 1971 na Venezuela, era consi-
derado uma referência nessa área na América  
Latina, por promover encontros científicos e de-
mons tra ções práticas de grupos de diferentes  
países. Reco nhecido por organismos internacio-
nais como a Fédération Internationale d’Educa-
tion Physique (Fiep) e a International Council of 
Health, Phy sical Education, Recreation, Sports 
and Dance (Ichper — SD), tinha como objetivo fa-
vorecer o desenvolvimento e o aperfeiçoamento 
das diferentes tendências da ginástica no conti-
nente. Com um grupo de 17 mulheres e as coorde-
nadoras Elizabeth Paoliello e Vilma Lení Nista- 
-Piccolo, o GGU participou da intensa programa-
ção do evento composta por cursos de capacitação 
e festivais, tendo sido reconhecido pela qualidade 

de sua apre sentação, com a composição coreográ-
fica Guai cá, e indicado para participar da Gimna-
siada seguinte. Essa foi a sua primeira viagem in-
ternacional e, pelo sucesso alcançado, inspirou e 
fortaleceu a continuidade das atividades do grupo 
na FEF-Unicamp, projetando novas metas para  
o futuro, mantendo o sonho original e impul sio-
nando o GGU, ao longo dos anos, rumo a outros 
destinos.

Coordenadoras: Elizabeth Paoliello e Vilma L. Nista-Piccolo.
Integrantes:

Bertolini, Daniele Righeto, Edileine M. Vera, Eliana Ayoub, 
Isabel Cristina Balau, Ivanise R. Maldonade, Márcia R. F. 

Cássia Vieira, Simone Chelio e Simone M. Prando.

Grupo Ginástico Unicamp.indb   184 08/09/2014   09:54:16



5

Diário do Povo – 9/10/1989
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Holanda ● 1991

9a WORLD GYMNAESTRADA – AMSTERDÃ

Mesmo sendo a segunda viagem interna cio-
nal do grupo, essa teve o sabor de primeira: inau-
gu ramos nossa participação na World Gymnaes tra-
da (Gymnaestrada Mundial). A palavra “gymnaes-
trada” é uma junção de dois termos: gymna — 
relativo a ginástica — e strada — relativo a rua, 
cami nho, estrada, palco. Significa, portanto, “es-
trada para a ginástica”. A World Gymnaes trada é o 
maior evento mundial da ginástica geral, promo-
vido pela Federação Internacional de Ginástica 
(FIG) a cada quatro anos, tendo sido realizado pela 
pri meira vez em 1953, na cidade de Rotterdam 
(Ho landa). A importância desse evento para a gi-
nástica geral no mundo é inegável, por se tratar 
do festival de GG com maior abrangência interna-
cional. A sua programação desenvolve-se durante 

seis dias, incluindo as cerimônias de abertura e 
en cerramento, as diversas apresentações de gru-
pos (com um número mínimo de dez participantes 
em várias salas simultaneamente) e grandes gru-
pos (em estádios), as “Noites Nacionais” sob a res-
ponsa bilidade de um ou mais países, a “FIG Gala” 
(Noite de Gala da FIG, na qual cada país apresen-
ta uma coreografia), o Fórum Educacional, além 
de eventos sociais e culturais para todos os par-
ticipantes. Em 1991, a 9a World Gymnaes trada ocor-
reu em Amsterdã (Holanda) e foi a primeira vez 
que o Brasil levou uma delegação composta por 
mais de cem integrantes, de quatro estados brasi-
leiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
Pernambuco). Dentre os 114 integrantes brasilei-
ros de nove grupos, o GGU participou com 16 in-
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tegrantes, sob coordenação da profes sora Eli-
zabeth Paoliello. Novamente um marco para o 
grupo. Integrar a delegação brasileira e desfilar 
por ela, uma ginasta do GGU à frente, levando a 
bandeira do Brasil — um sonho que durante dois 
anos foi sendo construído coletivamente e que fi-
nalmente foi alcançado. Nesse evento, do qual 
tomaram parte 30 paí ses e 18.400 ginas tas, a dele-
gação brasileira teve opor tunidade de participar 
da “Noite Luso-brasileira” e o GGU foi convidado 
a exibir-se na “FIG Gala” representando o Brasil, 
com a composição Lambachiana. Muito mais do 
que o esperado, esse “privilégio” de participar da 
“FIG Gala”, ao lado dos grupos mais representa-
tivos de outros países tradicionais nesse evento, 
mostrou o valor do GGU e de sua proposta, cujo 
reconhecimento pôde já ser percebido logo nos 
seus primeiros passos mais ousados — um perfil 
corajoso que foi herdado por outras gerações. 
Além de Lambachiana, o grupo também apresen-
tou, no evento Guaicá, a sua primeira composição. 
Lembrando que uma das palavras mais faladas 
nas Gymnaestradas é change (do inglês). De fato, 
as trocas entre os participantes (especialmente de 
camisetas, agasalhos e broches — pins) represen-
tam uma tradição que é muito valorizada e incen-
tivada pelos veteranos desse evento. Uniformes 
trocados em plena arquibancada, em locais de 
apresentação, no refeitório, na rua, nas esquinas; 

fotos com gente de lugares distantes, jovens, 
crianças, adultos, idosos... Materiais inusitados, 
figurinos de todos os tipos e de todas as cores, e 
um mundo de gestos e sons que enriqueceram 
nossa imaginação. Um GGU atento ao modo de 
cada país e de cada grupo fazer ginástica voltou 
ao Brasil mais experiente, mais inspirado e com 
planos para a Gymnaestrada seguinte. E muitas 
outras vieram...

Coordenadora: Elizabeth Paoliello.
Integrantes:

Cristiane P. Lima, Eliana Ayoub, Flávia U. Alberti, Isabel 
Cristina Balau, Ivanise R. Maldonade, José Carlos da Silva, 
Márcia R. F. Cabral, Maria Lúcia S. Caldeyro, Maria Silvia 

É uma honra muito grande ter sido membro do Grupo Ginástico 
Unicamp e ter presenciado a primeira participação do GGU na 
Gymnaestrada Mundial (Amsterdã, 1991). A camaradagem, a 
amizade, o suporte, o esforço coletivo para atingir um objetivo 
comum na beleza e na fisicalidade da ginástica e coreografias 
de que todos nós usufruímos por termos sido membros do gru-
po serão sempre parte do profissional e da pessoa que me tornei. 
Não é surpresa presenciar o grande sucesso que o GGU conquis-
tou nestes últimos 25 anos, em vista da paixão, da dedicação e 
da competência de seus fundadores e coordenadores. Parabéns, 
GGU! E muitos mais anos de vida.

Ronaldo M. Ichiyama, GGU
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Chile ● 1993

ternacional Deporte para Todos y su Inserción en 

el De sar rolo Socioeconomico de America Del 

Sur”, na Escola de Educação Física da Universi-

dad Me tropolitana de Ciencias de la Educación, 

com apre sentação de trabalhos científicos, cursos 

e suas composições coreográficas. Finalizamos a 

turnê em Valparaíso, com a participação no “Tal-

ler Internacional de Educación Motora y Acti-

vidad Fisica”, na Universidad de Playa Ancha, 

com apresentações coreográficas e cursos. Essa 

viagem foi muito significativa para todo o grupo, 

por ter divulgado a sua proposta em mais um país 

da América Latina, apresentando-se e ex pon do 

trabalhos científicos de seus integrantes e coor-

denadores em eventos acadêmicos. E marcante, 

por ter compartilhado com o professor Jorge a  

ex pe riência de retornar ao seu país de origem, li-

derando um grupo universitário brasileiro de gi-

nástica.

Coordenadores: Elizabeth Paoliello e Jorge S. Pérez Gallardo. 
Integrantes:
E. A. Costa, André T. Pires, Beatriz L. Passos, Catarina T. 
Palermo, Cristiane P. Lima, Cláu dia Mara Bortolini, 
Cristiane P. Lima, Daniele V. Fonseca, Eliana Ayoub, Eliana 
de Toledo, Flávia U. Alberti, Gustavo A. de Carvalho, 
Ivanise R. Maldo nade, Leila D. da Silva, Lúcia Fernanda A. 
Silveira, Márcia R. F. Cabral, Maria Lúcia M. Coelho, Maria 

Roble e Verônica S. Caldeyro.

VIAGEM DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL COM 
APRESENTAÇÕES NA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS, 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA E 

ARQUIPÉLAGO DE CHILOÉ

A primeira turnê do GGU fora do país, antes 

mesmo de ter vivido algo semelhante em terras 

brasileiras, ocorreu no Chile em 1993, devido aos 

contatos do professor chileno e coordenador do 

grupo nessa época, Jorge Sergio Pérez Gallardo. 

Mais do que essa mediação, ele levou o grupo a 

conhecer um pouco da cultura de seu país em mo-

mentos especiais, únicos, só possíveis quando se 

é da terra. A professora Elizabeth Paoliello, com-

partilhando da coordenação, e mais 23 integrantes 

recepcionados pelas autoridades da Universidad 

de Los Lagos, onde se realizaram cursos e apre-

sentações junto com o Grupo Ketrahue, referência 

GGU 

era constituído por dez composições coreográfi-

cas: Guaicá, Lambachiana, Corda Grande, Corda Pe-
quena, Bambus, Câmaras de Pneu, Capoeira, Bandeiras 
e Fitas, Condor e Maculelê. Seguindo em direção ao 

sul do país, rumo ao Arquipélago de Chiloé, o 

GGU levou sua proposta de GG a pequenos e dis-

tantes vi larejos, tendo a oportunidade de conhecer 

mais de perto a cultura local e receber o carinho 

-

torescos e característicos do sul do Chile, como a 

Nacional Puyehue, Atillanca, Ancud, Puqueldon, 

Achao e Quemchi. Seguindo para o norte, rumo 

a Santia go, o GGU participou do “I Congreso In-
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Sou da primeira turma da FEF do curso noturno. Cheguei em 
1993, vindo de uma faculdade de Jundiaí, acompanhado de 
mais duas integrantes do GGU naquele ano, a Leila Duque e 
a Fernanda Araújo. Foi uma experiência incrível ser convidado 
para participar de um trabalho já com vistas internacionais, 
em uma atividade que parecia somente para atletas de alto 
rendimento. Com a direção do Jorge e da Beth tive minha 
primeira oportunidade internacional, Chile (1993), o que re-
presentou um alicerce para minha vida profissional, na qual 
abri novos caminhos dentro da área esportiva. O Jorge sempre 
acreditou em meu trabalho e ainda foi meu orientador de TCC 
com o tema “Luta de Braço”.

Mauro Páscoa, GGU 
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INTERNATIONAL GYMNASTICS FESTIVAL – ALICANTE

Essa viagem caracterizou-se como a primeira 

turnê europeia do GGU, com um roteiro mais lon-

go, e, no mapa, uma linha da Europa Central à 

Escandinávia. Um grupo de 23 integrantes, coor-

denado pelos professores Jorge Sergio Pérez 

Gallardo e Elizabeth Paoliello, estava com as mes-

mas malas ggúnicas, com diferentes expectativas 

e uma só proposta. O primeiro compromisso foi 

na cidade espanhola de Alicante, que surpreendeu 

pela beleza, pela cultura e pelo evento. Graças aos 

contatos internacionais realizados em oportuni-

dades anteriores, o GGU foi convidado a parti-

cipar do “Festival Internacional de Gimnasia y 

Danza”, promovido pela DGI (Danske Gymnastik 

& Idraetsforeninger — Associação Dinamarquesa 

de Esporte e Ginástica) e Isca — International 

Sport and Culture Association, tendo a oportu-

nidade de tomar contato, pela primeira vez, com 

o movimento do Esporte para Todos, cujos prin-

cípios norteavam o evento. O som de Ed Mota, 

com a música “Manuel”, da composição coreo-

gráfica Corda Grande, preenchia as praças e os ares 

me diterrâneos, e chamava todos para conhecer a 

brasilidade gímnica do GGU. As composições Con-
dor (Soma de Frases Motoras) e Bambu também 

foram apresentadas, e surpreenderam o público 

presente. Novos contatos foram estabelecidos, e 

alguns deles tornaram-se duradouros, como foi 

o caso da professora de rope skipping Nadine De 

Ridder, da Bélgica, que posteriormente veio ao 

Brasil divulgar a modalidade.

ESPANHA/ DINAMARCA/
ALEMANHA ● 1995
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INTERCÂMBIO CULTURAL DANISH GYMNASTICS 
AND SPORTS ASSOCIATION (DGI) – COPENHAGEN E 

OUTRAS CIDADES 

Após esse evento, o GGU foi pela primeira vez 
à Dinamarca, viajando no ônibus de um dos gru-
pos dinamarqueses que participaram do festival 
de Alicante. Com um repertório coreográfico mais 
ampliado, além das composições já mencionadas, 
o GGU apresentou Maculelê e Brasil Ginástico, e 
contou com a participação da dupla de dança 
acrobática Elydio e Marisol, que fazia parte de 
nosso grupo nessa turnê. Em ginásios que sur-
preendiam pela estética e tecnologia, o GGU foi 
bastante aplaudido em escolas e centros espor-
tivos da DGI, com palmas cadenciadas em ritmo 
crescente, uma forma de aplaudir característica 
dessa região. Como parte desse roteiro dina-
marquês, organizado por Holger Vestergaard 
(DGI), o grupo assistiu a palestras com ges tores 
acerca de organização e administra ção esportiva, 
visitou instituições públicas, instalações esporti-
vas, a Legolândia, além dos principais pontos tu-
rísticos da cidade de Copenhagen.

Tivemos a grande felicidade e oportunidade de conhe-
cer e integrar esse grupo de pessoas maravilhosas, que 
fazem da arte e do esporte a alegria da vida; guardamos 
em nossos corações momentos de união, equipe e lide-
rança que jamais esqueceremos; Beth, estamos sempre 
renascendo e, em cada renascer, a alegria de saber que 
existem pessoas como você. Obrigado sempre.

Marisol Esteves Gallo e Elydio Antonelli Junior
(Bailarinos e ginastas — Ribeirão Preto)
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10a WORLD GYMNAESTRADA – BERLIM 

Encerrando a turnê, o grupo participou da 10a 
Word Gymnaestrada (10a Gymnaestrada Mun-
dial), na capital alemã Berlim, evento que contou 
com a presença de 34 países e 19.200 participantes, 
sendo que a delegação bra sileira nessa edição foi 
composta por 662 integrantes de 23 grupos. Entre 
multidões de ginastas que caminhavam pelas 
ruas, pudemos conhecer, na arquitetura e na pai-
sagem urbana, as marcas de um tempo em que 

GGU marcou presença com seu re-
pertório coreográfico e com a proposta de GG que 
o subsidia, mas, sobretudo, fez os bambus gigan-
tes abrirem espaço nos transportes, nas ruas, nos 

grupo participou novamente da “FIG Gala” inte-
grando a coreografia Batucada que foi elaborada e 
apresentada por vários grupos brasileiros nesse 

GGU teve a oportunidade de apre-
sentar-se na “Noite Brasileira”, realizada pela 
 primeira vez  na história da Gymnaestrada Mun-
dial. Destaca-se, ainda, a participação dos profes-
sores Elizabeth e Jorge, no Fórum Educacional do 
evento, apresentando a proposta pedagógica de 
GG do GGU.

Coordenadores: Elizabeth Paoliello e Jorge S. Pérez Gallardo. 
Integrantes: Adriana F. Colaço, Alessandra E. A. Costa, 
Catarina T. Palermo, Cláudia M. S. T. Pires, Cláudia Mara 
Bortolini, Conrado Augusto G. Federici, Daniele V. Fonseca, 
Eliana Ayoub, Eliana de Toledo, Elydio Antonelli Júnior, 
Flávia U. Alberti, Giovanna Sarôa, Gustavo A. de Carvalho, 
Ivanise R. Maldonade, Leila D. da Silva, Lúcia Fernanda A. 
Silveira, Márcia R. F. Cabral, Maria Lúcia M. Coelho, 

Polyana J. Hadich e Verônica S. Caldeyro.
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I am very pleased to send the very best wishes for the 25 years 
anniversary of Grupo Ginástico Unicamp. 
From the deep of my heart: Congratulations!
I’m so happy, that I discovered Grupo Ginástico Unicamp in 1995 
during the 10th World Gymnaestrada in Berlin/ Germany, an event of 
the International Gymnastic federation, where I took part as a 
national chairperson for General Gymnastics of the German Gymnastic 
Federation. 
You have to know, that during the World Gymnaestrada hundreds of 
groups are presenting their group performances parallel in different 
halls. After seeing a lot of different shows of so many countries I 
discovered in one hall Grupo Ginástico Unicamp with their choreo-
graphy with “Bamboo stems”. Seeing it, I felt immediately: “That’s 
great! That’s special! That’s new!” Watching the group, working with 
a traditional object of Brazil with a very modern choreography, makes 
me enthusiastic. What for a great ambassador of their Motherland 
Brazil! What for an interesting example, using an unusual object for 
presenting abilities of Gymnastics for all!
Immediately I took a lot of Photos. After finishing their presentation, 
I run to the leader to get to know, who the choreographer are and to 
get their card: It was Elizabeth Paoliello and Eliana Ayoub … and the 
beginning of a (now) 19 years friendship. For me, it was the beginning, 
too, of working out that idea, using all kind of unusual objects in 
different way in choreography for different kind of gymnastics groups. 
After all that years: Thank you for that special moment in 1995 in 
Berlin.  
I´m very proud, that they invited me the last years to come to Brazil 
to be a speaker in their conferences and by that to get to know 
Unicamp. Thank you for your friendship!
Now I wish that all of you, working with and for Grupo Ginástico 
Unicamp, will have a great future with a lot of magic moments.

Congratulation Grupo Ginástico Unicamp! 
Ilona E. Gerling

Lecture of the German University of Sports Cologne
Instructor of choreography of the European Union of Gymnastics 

Estou muito satisfeita em enviar os melhores votos pelo aniversário 
de 25 anos do Grupo Ginástico Unicamp. 
Do fundo do meu coração: Parabéns! 
Fiquei muito feliz ao descobrir o Grupo Ginástico Unicamp em 1995, 
durante a 10a Gymnaestrada Mundial em Berlim/Alemanha, um even-
to da Federação Internacional de Ginástica, do qual participei como 
presidente do Comitê de Ginástica Geral da Federação Alemã de Gi-
nástica. 
Saiba que, durante a Gymnaestrada Mundial, centenas de grupos se 
apresentam paralelamente em diferentes espaços. Após ter visto 
muitos shows diferentes de tantos países, descobri em um dos espaços 
o Grupo Ginástico Unicamp com sua coreografia com “Bambus”. Ao 
vê-la, imediatamente senti: “Isso é ótimo! Isso é especial! Isso é 
novo!”. Ao assistir ao grupo, trabalhando com um objeto tradicional 
do Brasil e com uma coreografia muito moderna, me entusiasmei. Que 
grande embaixador de sua terra natal, o Brasil! Que exemplo interes-
sante, usando um material incomum para apresentar habilidades da 
Ginástica para Todos! 
Imediatamente tirei muitas fotos. Ao terminar sua apresentação, 
corri até o líder para saber quem eram os coreógrafos e pedir seu 
cartão: Eram Elizabeth Paoliello e Eliana Ayoub… e o começo de uma 
amizade que agora completa 19 anos. Para mim, era também o co-
meço do desenvolvimento daquela ideia de usar todo tipo de mate-
riais não usuais, de maneiras diversas, em coreografias para diferen-
tes grupos ginásticos. Depois de todos estes anos: Obrigada por 
aquele momento especial em 1995, em Berlim. 
Estou muito orgulhosa por ter sido convidada nestes últimos anos 
para ir ao Brasil, para ser conferencista em seus eventos e, assim, 
poder conhecer a Unicamp. Obrigada por sua amizade! 
Agora desejo a todos vocês que trabalham com o Grupo Ginástico 
Unicamp, e para ele, que tenham um grande futuro com muitos mo-
mentos mágicos. 

Parabéns, Grupo Ginástico Unicamp! 
Ilona E. Gerling 

German University of Sports Cologne 
Professora de coreografia da União Europeia de Ginástica
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Dear Elizabeth! Here is what I remember from the Gymnaestrada in 
Berlin 1995: I was representing DGI at the Gymnaestrada in Berlin and 
were supposed to observe creative, attractive and well performing 
teams and making a report about these to the gymnastic committee 
in DGI. We wanted to invite teams from all over the world to come to 
Denmark to perform at Landsstævne 1998 in Silkeborg and the year 
after at Gymnastikfestival 1999 in Bornholm. And you were with us 
both years.
In Berlin, there were many excellent teams, one of them Grupo  
Ginástico Unicamp! The way you performed with elegance and power 
at the same time in the choreography with the Bamboos, were so nice 
and I was excited about your team. I went to talk with you to make 
connections after the last show and you offered me the four bamboos 
in a yellow bag — with a big smile on your face! You had fun by 
looking at me with your present in  my hands and I said to myself, 
that I wanted to be the one to laugh. Honestly, I did not know how to 
bring them home to Denmark. I called a taxi and the driver opened 
to sun-roof to have the Bamboos. At the airport, I had big trouble 
explaining my luggage, but managed to get it with me as cargo. 
I still have the four bamboos in my house as a very nice memory of 
friendship and high performance of gymnastics. I also still have a 
present from — a very nice pendant necklace with a traditional 
capoeira instrument! Best regards and love to all of you

Anders Kragh Jespersen
DGI, Denmark 

 

Querida Elizabeth! Eis o que eu me lembro sobre a Gymnaestrada em 
Berlim 1995: Eu estava representando o DGI na Gymnaestrada em 
Berlim, onde deveria observar equipes criativas, atraentes e bem 
treinadas e fazer um relatório sobre elas para o Comitê de Ginástica 
do DGI. Queríamos convidar times do mundo todo para vir à Dinamarca, 
para se apresentarem no Festival Landsstævne 1998 em Silkeborg, e 
no ano seguinte no Gymnastikfestival 1999 em Bornholm. E vocês 
estiveram lá conosco em ambos os anos. 
Em Berlim havia muitos grupos excelentes e um deles era o Grupo 
Ginástico Unicamp! A maneira como atuavam, com elegância e ener-
gia ao mesmo tempo, na coreografia com os bambus foi tão bonita 
que eu me entusiasmei com sua equipe. Fui falar com você após o 
último show para fazermos conexões, e você me ofereceu os quatro 
bambus em uma bolsa amarela — com um largo sorriso em seu ros-
to! Você se divertiu ao olhar para mim com seu presente em minhas 
mãos, e eu pensei comigo mesmo que era eu quem queria rir da si-
tuação. Honestamente eu não sabia como levá-los até em casa, na 
Dinamarca. Chamei um táxi e o motorista teve que abrir o teto solar, 
para que os bambus coubessem. 
No aeroporto tive um grande problema para explicar “minha baga-
gem”, mas consegui levá-la comigo como carga. Eu ainda tenho os 
quatro bambus em minha casa como uma lembrança muito boa de 
amizade e ginástica de alto nível. Tenho também um presente — um 
pingente muito bonito com um instrumento tradicional da capoeira! 
Meus cumprimentos e amor a todos vocês 

Anders Kragh Jespersen 
DGI, Dinamarca
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cermos o luxo e o conforto em troca de novas ami-
zades, além da possibilidade de aprender e de 
mostrar nosso trabalho, o qual foi transmitido ao 
vivo pelo principal canal de televisão do país. A 
co reografia Amazônia, elaborada especialmente 
para essa viagem, fez um enorme sucesso, espe-
cialmente quando foi apresentada debaixo de uma 
forte chuva: nem o GGU nem o público desistiram, 
e a ginástica mostrou sua força apesar das intem-
péries da estação. Além dessa composição coreo-
gráfica, Águas e Túnel completaram as apresenta-
ções, e o GGU ministrou uma oficina de Danças 
Brasileiras na Tenda Internacional. Depois de uma 
semana de intensa programação, de novos con-
tatos, experiências e amizades, deixamos a Di na-
marca em direção à Itália, para participar da quar-
ta edição do Festival Del Sole, na cidade praiana 
de Riccione.

dinAmArCA e itáliA ● 1998

INTERNATIONAL FESTIVAL  
LANDSSTÆVNE – SILKEBORG

A convite da DGI, partimos para mais uma via-
gem internacional envolvida em muita expectati-
va, pois, pela primeira vez, participaríamos do 
International Festival Landsstævne (Festival In-
ternacional Dinamarquês), um evento de variadas 
possibilidades esportivas, com especial espaço 
para a ginástica e que mobiliza todo o país e mi-
lhares de pessoas (45 mil aproximadamente na-
quela oportunidade) há mais de 50 anos. Éramos 
um grupo de 13 ginastas, coordenado pelos pro-
fessores Elizabeth Paoliello e Jorge Sergio Pérez 
Gallardo. Desfrutamos do frescor do verão e da 
ati vidade física próxima à natureza (em campos, 
bosques, parques etc.) na pequena cidade de Sil-
keborg. A importância que a ginástica histori-
camente tem para os países escandinavos foi vi-
vida naqueles dias por todos nós, mostrando que 
o esporte e a ginástica podem ter um protagonis-
mo social incrível. Mais uma vez vivemos a expe-
riência de nos alojarmos de modo improvisado, 
de sermos atendidos por voluntários e de esque-
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FESTIVAL DEL SOLE 4 – RICCIONE 

Desfrutando do verão italiano, comendo mas-
sas, molhos frescos, sorvete de sabor inigualável, 
participamos do desfile das delegações pela ci-
dade e apresentamo-nos num palco montado à 

beira-mar, tendo de um lado o público e de outro 
a praia.  Nesse festival, tivemos a grata oportuni-
dade de conviver e de compartilhar momentos de 
apresentação com o grupo “Gesto”, do Clube Se-
manal de Cultura Artística (Campinas -SP), coor-

GGU. 
Complementando a programação do festival, de-
dicamos parte de nosso tempo a conhecer um 
pouco mais da cultura italiana, realizando pas-
seios aos pontos turísticos de Riccione e redonde-
zas, além de visitar Veneza e San Marino. 

Coordenadores: Elizabeth Paoliello e Jorge S. Pérez Gallardo.
Integrantes: 
tiane M. Fiorin, Daniel de B. Mota, Eliana de Toledo, Gio-
vana E. A. Costa, Giovanna Sarôa, Jorge Ishibashi, Luciano 
Truzzi, Mariane F. Bertazzoli, Marco Antônio C. Bortoleto, 

Grupo Ginástico Unicamp.indb   202 08/09/2014   09:56:50



Grupo Ginástico Unicamp.indb   203 08/09/2014   09:56:59



Grupo Ginástico Unicamp.indb   204 08/09/2014   09:57:03



5

refrigerantes, surpreendendo o público com seu 

estilo criativo e inovador, ao incorporar apare-

lhos não tradicionais da ginástica em suas com-

posições. A experiência vivida nessa ilha foi mar-

ca da pela possibilidade de desfrutar, bem de 

perto, da cul tura dinamarquesa, desde a organi-

zação de  um evento de grande porte como esse, 

até a lem brança do sabor do arenque defumado, 

das suculentas cerejas, ou ainda pela apresentação 

inusi tada de Bambu, num enorme campo gramado 

onde se deu uma famosa batalha que marcou a 

história dessa região.

TURNÊ DINAMARCA –  COPENHAGEN/BORNHOLM

Com um grupo de 23 ginastas, os coordenado-

res Elizabeth Paoliello e Jorge Sergio Pérez Gallar-

do desembarcaram em Copenhagen (Dinamarca) 

para mais uma turnê internacional, iniciando suas 

apresentações nessa cidade num dos mais tra-

dicionais e lendários parques de diversões, o “Ti-

voli Park”. Como parte da programação orga-

nizada pela DGI, a viagem estendeu-se à ilha de 

Bornholm, onde foi realizado o “Gymnastics and 

Music Festival”. Em palcos espalhados pela ilha, 

assim como nas cerimônias de abertura e encerra-

mento, o GGU apresentou as coreografias: Amazô-
nia, Na batida do maracatu, Bambu, Túnel e Caixas de 

DINAMARCA e SUÉCIA ● 1999 
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A próxima etapa da turnê teve co mo des tino a 
cidade de Gotemburgo, na Suécia, que se prepa-
rou para receber a 11a

GGU integrou a delegação brasileira composta por 
18 grupos e 436 membros e teve uma participação 
intensa e diversificada nesse evento, apresentan-
do-se na programação geral de grupos e na “Noi-
te Brasileira” que homenageou a professora Ilona 
Peuker (uma das pioneiras na prática e na difusão 
da GG no Brasil). Também levou o resul tado de 
suas pesquisas ao Fórum Educacional, com apre-
sentação de trabalhos pelos seus coor denadores e 
integrantes. Mais uma vez a participação numa 
Gymnaestrada Mundial, com a presença de 20.800 
ginastas representando 37 países, consolidou ain-

da mais o grupo e o motivou a ampliar seus hori-
zontes por meio da participação em outros festi-
vais internacionais e a divulgar a GG no Brasil por 
meio de pesquisas, apresentações, projetos e even-
tos.

Coordenadores: Elizabeth Paoliello e Jorge S. Pérez Gallardo. 
Integrantes: 
Conrado Augusto G. Federici, Cristiane M. Fiorin, Daniel 
de B. Mota, Daniele V. Fonseca, Eliana Ayoub, Eliana de 
Toledo, Fernanda Ferro, Giovana E. A. Costa, Ieda P. 
Barbosa, Jorge Ishibashi, Leonardo G. S. A. Rodrigues, Luís 
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CHile e ArgentinA ● 2000

APRESENTAÇÕES NO ISEF  
“FEDERICO WILLIAMS DICKENS”

Em 2000, após mais de um ano de preparativos, 
o GGU embarcou com 30 integrantes coordenados  
pelos professores Jorge Sergio Pérez Gallardo e 
Elizabeth Paoliello, para uma turnê que incluía a 

-
portante, pois permitiu ao GGU, pela primeira 
vez, apresentar-se no Instituto Superior de Edu-
cación Física — Isef “Federico Williams Dickens”; 
lá, professores de ginástica e alunos do curso de 
edu cação física puderam tomar conhecimento da 
proposta do grupo, fato que gerou importantes 
colaborações e consequências acadêmicas, como 
veremos mais à frente. Nossa relação com os pro-

-
rez, que nos receberam nessa viagem, estreitou-se, 
permitindo que estudantes argentinos partici-
passem em diferentes eventos que realizamos no 

GGU apresentou vá-
rias composições coreográficas: Túnel, Giramundo, 
Caixas de refrigerantes, Bambu, Pulso acrobático, 
Amazônia, Brasil ginástico, Minitrampolim e Jornal. 

e Luciano Bortolin também compuseram o pro-
grama de apresentações.
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APRESENTAÇÕES EM DIFERENTES CIDADES DA 10ª 
REGIÃO DO CHILE E ARQUIPÉLAGO DE CHILOÉ

Voamos de Buenos Aires a Bariloche e cruza-
mos de ônibus, pelo passo Puyehue, a fronteira 
para o Chile, encontrando muita neve e muito frio. 
Almoçamos em Aguas Calientes, onde tomamos 
banho em suas piscinas de águas quentes vindas 
do fundo da terra. Em seguida, viajamos a Puerto 
Montt, principal porto da 10a Região na costa do 
Pacífico, que inclui o arquipélago de Chiloé. Mais 
uma vez o GGU estava no Chile e no clima mágico 

Sergio Pérez Gallardo no Chile com professores, 
como Luis Borquez Calbucura e Luiz Alberto 
Linzmayer, possibilitaram a realização dessa via-
gem e permitiram a colaboração oficial do gover-
no local, que não poupou esforços para receber o 
GGU da melhor maneira possível. Após o espetá-
culo em Puerto Montt e Ancud, na abertura do 
Campeonato Nacional de Basquete, apresentamo- 
-nos em pequenas comunidades de diferentes 
ilhas de Chiloé seguindo o mesmo programa da 
Argentina e com isso pudemos conhecer e reco-
nhecer a realidade escolar e comunitária vivida 

opção por uma ginástica inclusiva, que utilizava 
poucos recursos materiais e que se nutria das ex-
periên cias de cada integrante, era possível  naque-
la realidade, com suas características locais, vir-
tudes e dificuldades.Nossa integração cultural foi 
enriquecida com a elaboração de uma composição 
inspirada nas danças típicas do arquipélago de 
Chiloé (“la cueca chilota”, “la tratrasera”, “el pa-
vo”, entre ou tras), a qual foi recebida com entu-
siasmo pela população local. Dormindo nas fa-
mosas casas de madeira sobre o mar (palafitas), 
co mendo salmão e empanadas, participando de 
um típico churrasco de carneiro ou conhecendo o 
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artesanato local, aprendemos ainda mais sobre o 
Chile e sua rica cultura.

Essa turnê sul-americana, além de levar a pro-
posta do GGU, posicionou de modo ímpar a FEF- 
-Unicamp no cenário acadêmico da região, conso-
lidando nossa colaboração com o poder público.

Coordenadores: Elizabeth Paoliello e Jorge S. Pérez Gallardo. 
Integrantes: 
Desiderio, Andresa de S. Ugaya, Beatriz Evrard, Bráulio 
Rocha, Carlos César V. Araújo, Cristiane M. Fiorin, Cyntia 
Yara U. Carrion, Daniel de B. Mota, Davi D. dos Santos, 
Eduardo K. Turuta, Eliana de Toledo, Fernanda Ferro, 
Helena Baur, João Paulo M. de Sousa, João Paulo Simão, 
José Rafael Madureira, Jorge Ishibashi, Luciano Bortolin, 

Bortoleto, Mariane F. Bertazzoli, Marina S. L. Guzzo, 
Polyana J. Hadich, Rodrigo M. Duprat, Ulisses G. Martinho, 
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AlemAnHA ● 2002

nástica e Esporte para Todos, que envolvia toda a 
cidade nos parques, lagos, gramados, ginásios, 
tablados e palcos, com atividades variadas para 
pessoas de diversas  faixas etárias e níveis de per-

formance GGU viveu o Turnen. 

Coordenadores: Elizabeth Paoliello e Jorge S. Pérez Gallardo.
Integrantes:
Rocha, Cíntia M. de Souza, Cristiane M. Fiorin, Eduardo K. 
Turuta, Eliana de Toledo, Jorge Ishibashi, Laurita M. 
Schiavon,  Leonardo G. S. A. Rodrigues, Marina S. L. Guzzo, 
Rafaela G. S. A. Rodrigues, Rodrigo M. Duprat, Rubens 

DEUTSCHES TURNFEST – LEIPZIG

GGU preparou-se para mais uma participa-
ção internacional, com 15 integrantes sob a coor-
denação da professora Elizabeth Paoliello, para o 
Deutsches Turnfest (Festival da Ginástica Ale-
mão), em Leipzig, que reuniu, durante uma se ma-
na, mais de 80 mil integrantes. A convite de Her-
bert Hartmann, então membro do comitê orga ni-
zador (Deutscher Turner-Bund — DTB) e do co mitê 
executivo da Isca, a ginástica geral latino-ameri-
cana conquistou espaço num evento de mais de 
um século de tradição, cuja primeira edição foi em 
1860, em Coburg, agregando diferentes regiões da 
Alemanha. Desfilamos ruas afora na cidade de 
Leipzig, na soleni dade de abertura, seguindo esse 
ritual centenário. Nele celebramos, sob os olhares 
e acenos alemães, o início da programação de uma 
semana de atividades, na qual o exercitar-se por 
meio da ginástica e do jogo era o mote para pro-

GGU partici-
pou de diferentes programas do evento, desde os 
mais informais (no Camp de Jovens), passando 
pelas salas de ginástica (ginásios e praças), até o 
espetáculo de encerramento, com os grupos de 
destaque do evento (Highlights). E, nesses espaços, 
mostrou e encantou com seu repertório coreográ-
fico, apresentando as composições: Pulso acrobá-

tico, Giramundo, Na batida do maracatu e Amazônia. 

para os participantes do Camp, e também viven-
ciou outras oferecidas por jovens de grupos ale-

e profissionais, foram múltiplos, especialmente 
oportunizados pela concepção do evento de Gi-
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O GGU, mesmo sem saber, me trouxe pra Campinas, pra Unicamp, pra FEF. Um 
amigo que fazia educação física e conhecia minha história na ginástica artística 
sempre me falou sobre esse grupo. Sei que fui um dos casos que prestaram 
vestibular para fazer parte do GGU. E cá estou desde 1998! Uma vez GGU, sempre 
GGU. E minha prima escreveu: “o mundo a espera... O GGU a leva!”. 

Andrea Desiderio, GGU
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espanha e portugal ● 2003

INTERNATIONAL GYMNASTICS FESTIVAL – ALICANTE

Com 16 integrantes, sob a coordenação dos pro-
fessores Elizabeth Paoliello e Jorge Sergio Pérez 
Gallardo, o GGU organizou-se para um programa 
internacional em países europeus, con templando 
dois grandes eventos na área da gi nástica geral. O 
primeiro foi o “Festival Internacional de Gimnasia 
y Danza”, em Alicante (Espanha), um evento do 
qual o grupo já havia participado em 1995, promo-
vido pela DGI e pela Isca. O GGU retornava a essa 
região mediterrânea para apresentar as coreogra-
fias Giramundo, Na batida do maracatu e Águas. Di-
ferentemente de 1995, nessa oportunidade o GGU 
já era reconhecido pelo comitê organizador, o que 
possibilitou uma participação mais efetiva no 

evento, com apresentações na abertura e em di-
ferentes lugares da cidade, além de ter sido con-
vidado a ministrar cursos de ritmos brasileiros e 
capoeira.
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12a WORLD GYMNAESTRADA – LISBOA

Depois dessa experiência, o grupo seguiu para 
o país vizinho, para celebrar sua quarta participa-
ção em Gymnaestradas. Em Lisboa, juntamente 
com a delegação brasileira composta por 330 inte-
grantes de 17 grupos, o GGU desfilou pelo estádio 
e, ao longo do evento, apresentou-se nos halls de 
ginástica, assim como na “Noite Brasileira” (com 
duas coreografias, uma delas em parceria com o 

-
da apresentaram trabalhos no Fórum Educacio-
nal, compartilhando os conhecimentos científicos 
produzidos na área da GG, pela FEF-Unicamp, 
com demais professores e técnicos internacionais. 

geral mundial, garantiu presença mais uma vez 
numa Gymnaestrada, reviu contatos internacio-
nais e fez outros tantos. Aproximamo-nos de nos-
sos ex-colonizadores, visitando a Torre de Belém 
(de onde tantos navios partiram em direção ao 
Brasil), andando de bonde, saboreando o pastel de 
Belém e ouvindo gírias tipicamente portuguesas. 
Sem dúvida, um evento que nos colocou em con-
tato com a diversidade de concepções e práticas 
de GG de mais de 45 países (totalizando 21.600 par-
ticipantes), e em proximidade com nossa própria 
história.

Coordenadores: Elizabeth Paoliello e Jorge S. Pérez Gallardo.
Integrantes:

Souza, Daniel de B. Mota, Eliana de Toledo, Gabriela L. 

Togami, Melissa de F. Vosgrau, Rafaela G. S. A. Rodrigues, 
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ArgentinA ● 2004

do maracatu e Túnel, apresentações dos grupos 
Akróbatus, BMTF e Unijump, que integraram a 
delegação nessa turnê. Novamente, visitamos os 
pontos turísticos da cidade e, dessa vez, sentimos 
a tensão do futebol argentino, ao jantarmos no 
restaurante do River Plate vestindo um uniforme 
com as mesmas cores do Boca Juniors. A hospita-
lidade de nossos amigos argentinos nos aproxi-
mou, tornando essa viagem um momento de con-
solidação da parceria entre o Isef “Federico 
Williams Di ckens” e a FEF-Unicamp, entre dois 
grupos de ginástica (GGU e GGD), em prol do de-
senvolvimento sul-americano da educação física, 
da ginástica, da ginástica geral.

Coordenadores: Elizabeth Paoliello e Jorge S. Pérez 
Gallardo. 
Integrantes: Ana G. da Silva Galleti, Ana Paula B. Sato, 
Andréi Ricardo Parmezan, Andresa de S. Ugaya, Andrea 
Desiderio, Bráulio Rocha, Eliana de Toledo, Laurita M. 
Schiavon, Leonardo G. S. A. Ro drigues, Letícia M. 
Castiglia, Polyana J. Hadich, He laine Cristina F. Lima, 

Marina B. Salerno, Rafaela G. S. A. Rodrigues, Rodrigo M. 

Thaisa T. Pires. 

APRESENTAÇÕES EM CINCO FACULDADES DE  
EDUCAÇÃO FÍSICA E PARTICIPAÇÃO NO "CONGRESO 

DE EDUCACIÓN FÍSICA – DIFERENTES MIRADAS: 
COMUNIDAD, ESCUELA Y SALUD" – ISEF 

"FEDERICO WILLIAMS DICKENS" – BUENOS AIRES

Essa foi a terceira viagem do GGU à Argentina, 
país onde iniciou sua trajetória internacional, por 
meio de um convite da professora Marta Frías, 
reitora do Instituto Superior de Educación Física 
“Federico Williams Dickens” de Buenos Aires, 

Suarez, assim como dos membros do Grupo Gim-
nástico Dickens (GGD). Com um grupo de 21 inte-
grantes, coordenados novamente pelos professo-
res Jorge Sergio Pérez Gallardo e Elizabeth 
Paoliello, seguimos objetivando a participação no 
“Con greso de Educación Física — Diferentes mi-
radas: Comunidad, escuela y salud”, organizado 
por esse instituto, no qual pudemos participar de 
mesas-redondas, oficinas, sessão de pôsteres e 
apresentações em festivais. Desse modo, o GGU 
teve uma presença plural e importante no referido 
evento, apresentando suas produções acadêmicas 
e artísticas, tanto por meio de seus coordenadores, 
como de seus integrantes (alguns deles, na época, 
pós-graduandos e/ou já professores universitá-
rios). Com uma programação intensa de uma se-
mana, o GGU ainda realizou apresentações e cur-
sos em escolas, clubes e universidades de Buenos 
Aires, difundindo a proposta de ginástica geral 
desenvolvida na FEF. Em todas essas oportunida-
des, o GGU mostrou um programa com mais de 
uma hora de duração, incluindo, além das compo-
sições coreográficas: Águas, Giramundo, Na batida 
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ColômbiA ● 2008

FESTIVAL DEL VERANO – BOGOTÁ

A filiação da Unicamp à Isca proporcionou, em 
2008, um convite ao GGU, por parte de Bogotá (Co-
lômbia), para participar da programação do “Fes-
tival del Verano 2008”, um evento tradicional des-
sa cidade, que reúne, anualmente, uma extensa 
programação cultural durante as duas primeiras 

Isca e responsável pela Educación Entretenida, em-
presa que organizou e promoveu a estada do gru-
po durante 13 dias de intensa atividade, ofere-
cendo excelentes condições de transporte, ali-

GGU levou a sua maior 
delega ção em viagens internacionais, 34 mem -
bros, sob a coor denação dos professores Marco 
Antonio Coelho Bortoleto e Larissa Graner, e da 
pro fes sora Polyana Hadich (coordenadora do 
GGU “Dino”), contando também com o apoio da 

grupo ficaram alojados no Quartel da Guarda da 
Presidência, ao lado do Palácio Presidencial, na 
região central de Bogotá. A participação na pro-
gramação cultural do “Festival del Verano” con-
sistiu em cinco espetáculos, sendo um no ginásio 
de esportes “El Salitre” e os outros no ginásio de 
esportes “El Campín”, ambos com grande capaci-
dade de público. Além da partici pação nesse fes-
tival, o grupo realizou várias outras para estudan-
tes e para o público em geral, em diferentes pro-
gramações culturais. Foram muitos aplausos 

-
te nas apresentações to talizou aproxima damente 
25 mil pessoas, que assistiram a um programa 

composto por oito composições: Movimentos ur-

banos, Túnel, Formas e sons, Águas, Yin Yang, Tu bos, 
Piaba e Giramundo. Também se apresen taram co-
nosco: a dupla Akróbatus, um grupo de ginastas 
dinamarqueses coordenado pelo professor Holger 
Vestergaard, e, em algumas ocasiões, uma equipe 
de ginástica colombiana e alunos de uma escola 
local. Nessa viagem, foi possível constatar uma 
vez mais a importância do intercâmbio cultural 
como um grande motivador da coesão do grupo, 
além da possibilidade de estabelecer novos conta-
tos que se concretizaram em outros projetos e na 
divulgação da GG e da proposta do GGU na Amé-
rica Latina.

Coordenadores: Marco Antonio C. Bortoleto, Larissa Graner 
e Polyana Hadich.
Apoio à coordenação: Elizabeth Paoliello.
Integrantes: Alessandro F. E. Coelho, Andrea Desi derio, 
Andréi Ricardo Parmezan, Arthur F. Gáspari, Beatriz L. P. 
Carvalho, Bianca A. Prado, Carolina Lopes, Daniele V. 
Fonseca, Danilo Aparecido Mo rales, Flávia G. Maciel, 
Gabriel G. Luz, Gabriela L. Redondo, Gláucia Bocalon, 

Fernandes, Letícia M. Castiglia, Lívia P. M. Pasqua, Lucila 

de S. Cavalcante, Pedro B. Emmanoelli, Rafael M. de Car-

Rosana S. Ga lenie e Thaís Cristina Gonçalves.
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suíçA e dinAmArCA ● 2011 

14a WORLD GYMNAESTRADA – LAUSANNE

Em 2011, o GGU participou da 14a Word Gym-
naestrada (14a  Gymnaestrada Mundial) que acon-
teceu em Lausanne (Suíça), no mês de julho. Num 
evento do qual partici param 55 países e 19 mil 
pessoas, a delegação brasileira foi composta por 
660 integrantes de 23 grupos, dentre os quais 31 
integrantes eram do GGU, coordenados pelos pro-
fessores Marco Antonio Coelho Borto leto e Laris-

cidade de Lausanne mostrou-nos um pouco do 
que seria a Gymnaestrada. E foi na ce rimônia de 
abertura que a mara vilhosa energia desse evento 
pôde ser sentida, encantando e marcando para 
sempre os jovens GGÚnicos que nunca haviam 
participado desse evento e renovando a paixão 
pela ginástica daqueles que já conheciam a Gym-
naestrada. 

Durante o evento, o grupo realizou cinco apre-
sentações, com as composições Centopeias, Piaba e 
Caixa de brinquedos, sendo esta última apresentada 
também na “Noite Brasileira”, na qual o GGU par-
ticipou de outras duas coreografias com toda a 
delegação brasileira intituladas Mar e Sol. Além 
de apresentar-se, o GGU pôde apreciar o evento 
assistindo a belíssimas apresentações, dentre  
elas a “Noite Suíça”, a “Noite Japonesa” e a “FIG 
Gala”. Mas foi na cerimônia de abertura do even-
to, iniciada pela concentração e pelo desfile das 
delegações, que as principais características da GG 
 puderam ser visualizadas pelos novos integran-
tes do GGU. Milhares de pessoas de diversos paí-
ses e culturas permaneceram juntos num estádio, 
apenas para celebrar o início de uma semana em 

que todos poderiam compartilhar suas respectivas 
culturas gímnicas. 

Assim como em outras viagens, o grupo reali-
zou diversas atividades culturais e conheceu lu-
gares importantes para a área do esporte, como o 
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APRESENTAÇÕES EM CIDADES DA DINAMARCA 

Ao finalizar a Gymnaestrada, o GGU viajou 
para a Dinamarca, realizando uma turnê por  
várias cidades com apresentações e oficinas du-
rante uma semana. Essa turnê foi organizada pelo 
GGU em parceria com a professora Cristiane Fio-
rin-Fuglsang (ex-integrante do GGU), professo-
ra e coordenadora da área internacional da es-
cola Gymnastikhøjskolen i Ollerup, com o professor 
Svend Noe Thomassen, funcionário do De par-
tamento de Cultura de Svenborg, e com o profes-
sor Bráulio Rocha (ex-integrante do GGU), fun-
cionário da prefeitura de Copenhagen. Du rante 
esse período o grupo teve oportunidade de rea-
lizar espetáculos nas cidades de Svendborg, 

contaram com diversas composições coreográ-
ficas, como Formas e sons, Caixa de brinquedos, Yin 

Yang, Centopeias e Piaba. Compuseram também os 
espetáculos apresentações de Mark Mark Show, 
com um número circense de diabolô, Gabriel Luz, 

com um número de kung fu wu shu, e a dupla acro-
bática formada por Carlos Zunino e Rosana Man-
cine, todos integrantes do GGU. Nessas ocasiões 
foram oferecidas diversas oficinas, como: a pro-
posta de GG do GGU, capoeira, forró, samba e 
kung fu. Em cada uma das cidades pudemos co-
nhecer lugares importantes e pitorescos, encon-
trar amigos e estreitar os laços iniciados muitos 
anos antes, fortalecendo parcerias para a realiza-
ção de novos projetos no futuro. 

Coordenadores: Marco Antonio C. Bortoleto e Larissa Graner.
Apoio à coordenação: Elizabeth Paoliello.
Integrantes: Ana Lídia Pontin, Ana Luisa Lorenzeti, Andrea 
Desiderio, Andresa de S. Ugaya, Arthur F. Gáspari, Camila 
S. Milani, Caio Eduardo Valente, Carlos Eduardo Zunino, 
Carolina G. Lopes, Daniela B. Soares, Daniele V. Fonseca, 
Débora J. Lacerda, Dimas B. Mineiro, Fernanda A. Piazza, 
Gabriel G. Luz, Gabriela L. Redondo, Helaine Cristina F. 

Roberto Silva Junior, Romana R. Almada, Rosana M. Vieira, 
Stella B. Ferrari, Tabata Larissa Almeida, Tamiris L. Patrício 
e Viviane F. de Souza.
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argentina ● 2011

COMEMORAÇÃO DOS DEZ ANOS DO  
GRUPO GIMNÁSTICO DICKENS – BUENOS AIRES

Inspirado no trabalho do GGU, em 2001 foi cria-
do, em Buenos Aires, o Grupo Gimnástico Di-
ckens (GGD). Uma década depois, recebemos um 
convite dos professores Cristina Suarez e Oscar 
Coso para participar dos eventos que comemo-
rariam os dez anos de trabalho desse grupo. Foi 
com grande satisfação que 20 integrantes do GGU, 
coor denados pela professora Larissa Graner, par-
ticiparam do festival de aniversário do GGD apre-
sentando as coreografias Caixa de brinquedos, For-
mas e sons, Piaba e Giramundo. Também tivemos o 
privilégio de conhecer/reencontrar os integran tes 
e coordenadores do GGD, assim como importan-
tes nomes da ginástica na Argentina, como Marta  
Frías e Alberto Dallo. Além dessa participação, 
como parte do programa da viagem, realizamos 
espetáculos para alunos e professores da rede pú-
blica de Buenos Aires e oferecemos oficinas aos 

professores sobre a proposta de GG do GGU. Pu-
demos ainda realizar um breve passeio turístico 
de ônibus por Buenos Aires e participar da festa 
de gala que comemorou o aniversário do Grupo 
Gimnástico Dickens naquele ano. Com essa via-
gem pudemos intensificar o intercâmbio e as  
amizades com esse grupo. Algo que pode ser  
confirmado pelo belo depoimento de Marta Frías 
(p. 236).

Coordenadora: Larissa Graner. 
Apoio à coordenação: Elizabeth Paoliello.
Integrantes: Ana Lídia Pontin, Ana Luisa Lorenzeti, André 
Vieira, Camila S. Milani, Carla Carrion, Carlos Eduardo 
Zunino, Caroline D. A. Leitão, Débora J. Lacerda, Eric 
Baum, Fernanda de O. Gorgulho, Glei con de O. Analha, 
Luis Fernando M. de Lima, Helaine Cristina F. Lima, Rosana 
M. Vieira, Tabata Larissa Almeida, Tamiris L. Patrício, 
Ulisses G. Martinho, Victor da C. Bonora e Viviane F. de 
Souza.
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Ella está en el horizonte… me acerco dos pasos… ella se 
aleja dos pasos…
Camino dos pasos y el horizonte se corre diez  pasos más 
allá…
Por mucho que yo camine, nunca lo alcanzaré…
¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve… para caminar….

Eduardo Galeano

Ela está no horizonte… me aproximo dois passos… ela se 
afasta dois passos…
Caminho dois passos e o horizonte se afasta dez passos para 
longe...
Por mais que eu caminhe, nunca o alcançarei...
Para que serve a utopia? Serve para isso… para caminhar…

Eduardo Galeano

Así fue como hace 25 años… solo dos  docentes de alma: los 
Prof. Elizabeth Paoliello y el Jorge Sergio Pérez Gallardo — 
comenzaron a caminar... 
Con mucho trabajo, entrega y dedicación esperaron con pa-
ciencia que maduren los frutos.
Así, por el año 2000 llegaron a la Argentina de paso a Chile y 
visitaron al Instituto Dickens ofreciendo una espectacular 
muestra que sirvió de guía y motor a otro  grupo de jóvenes 
alumnos — dirigidos por los Profesores Cristina Suarez y 
Oscar Coso —, que comenzaban a  explorar el maravilloso 
mundo del ritmo y el movimiento.
Gracias al GGU, el Grupo Gimnástico Dickens fue invitado y 
asistimos desde el 1er Foro Internacional de Gimnasia Gene-
ral […] nos mostraron otro camino […] nos dieron otras 
oportunidades […] contribuyeron a enriquecernos, no solo 
en el campo disciplinar sino conociendo diferentes aspectos 
de la cultura de los países asistentes, intercambiando expe-
riencias que nos fortalecieron profesionalmente.
Por estos 25 años […] por lo que hacen y continuarán ha-
ciendo de la mano de Marco Antonio Coelho Bortoleto […] 
a todos y cada uno de sus integrantes el Grupo Gimnástico 
Dickens les dice  de corazón: Gracias y felicitaciones!

Marta E. Frías
Ex Rectora del Isef “Federico Williams Dickens”

Ministerio de Educación de la C.A.B.A.
República Argentina

Assim foi há 25 anos… somente dois professores de alma: 
Elizabeth Paoliello e Jorge Sergio Pérez Gallardo — começa-
ram a caminhar. 
Com muito trabalho, entrega e dedicação, esperaram com pa-
ciência o amadurecimento dos frutos.
Assim, no ano 2000, chegaram à Argentina, quando se dirigiam 
ao Chile, e visitaram o Instituto Dickens oferecendo uma espe-
tacular apresentação, que serviu de guia e motivação a outro 
grupo de jovens alunos — dirigidos pelos professores Cristina 
Suarez e Oscar Coso —, que começaram a explorar o maravi-
lhoso mundo do ritmo e do movimento.
Graças ao GGU, o Grupo Ginástico Dickens foi convidado a par-
ticipar do 1o Fórum Internacional de Ginástica Geral […] nos 
mostraram outro caminho […] nos deram outras oportunida-
des […] contribuíram para enriquecermos não somente na 
área da ginástica, mas também em diferentes aspectos da 
cultura dos países participantes, trocando experiências que nos 
fortaleceram profissionalmente.
Por estes 25 anos […] pelo que fazem e continuam fazendo 
sob a coordenação de Marco Antonio Coelho Bortoleto […]  
a todos e a cada um de seus integrantes o Grupo Ginástico  
Dickens diz de coração: Obrigado e felicidades!

Marta E. Frías
Ex-reitora do Instituto Superior de Educação Física 

“Federico W. Dickens”
Ministério da Educação — Argentina
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china e japão ● 2013

GYMNASTICS FOR ALL FOR KINDERGARTEN’S FUN 
DAY E ESCOLAS DE HONG KONG

Em novembro de 2013, coordenado pelos pro-

fessores Marco Antonio Coelho Bortoleto e Laris-

sa Graner, o GGU, com 20 integrantes, realizou sua 

décima quarta turnê internacional, a primeira pela 

Ásia. A ideia surgiu a partir do convite feito pelo 

professor Araki Tatsuo (Nippon Sport Science 

University — Nittaidai, Japão), membro do Comi-

tê Técnico de Ginástica para Todos da Federação 

Internacional de Ginástica — FIG, para a parti-

cipação no Festival Nacional da 

Associação Japonesa de Ginástica 

daquele ano. Com o objetivo de 

ampliar a viagem, colo camo-nos 

em contato com a professora Siu 

Yin Cheung (Universidade Cató-

lica de Hong Kong), presidente 

da Federação de Ginástica de 

Hong Kong e membro do Comitê 

Execu tivo da Isca, que, pronta-

mente, se mostrou in

 

teressada 

em receber o GGU em seu país. 

Assim, a turnê ao Oriente come-

çou por Hong Kong com a parti-

cipação no festival “Gymnastics 

For All For Kindergarten’s Fun 

Day”, no qual pudemos compartilhar nossa pro-

posta com vários grupos de crianças chinesas, que 

revelaram em suas apresentações a beleza e a dis-

ciplina que compõem sua cultura. Nos dias se-

guintes, apresentamo-nos para centenas de crian-

ças em diferentes escolas locais: duas apresentações 

na Baptist Lui Ming Choi Primary School; uma na 

Pui Ching Middle School; e uma na Tai Po Baptist 

Public School. Nesta última escola, fomos home-

nageados com uma apresentação de ginástica de 

grande área feita por todos os alunos da escola. 

Nosso pro grama incluía seis composições coreo-

gráficas: Aquecimento, Gotas, Formas e sons, Caixa 
de brinquedos, Piaba e Giramundo. Em todas as apre-

sentações nas escolas tivemos a parti ci pação do 

professor Marco com sua perfor-
mance de diabolô (Mark Mark 
Show) que, de modo surpreen-

dente, fez as crianças chinesas 

se divertirem com um objeto 

inventado há milhares de anos 

pelos próprios chineses. Duran-

te os cinco dias de estada em 

Hong Kong, o grupo  ficou hos-

pedado na Young Men’s Chris-

tian Association (YMCA), po-

dendo compartilhar um pouco 

da cultura chinesa com outros 

jovens que também estavam alo-

jados naquele local. No pouco 

tempo livre que tivemos, reali-

zamos um passeio pela cidade, passando pelo Mu-

seu da Heritage, onde vimos uma exposição do 

famoso mestre das artes marciais Bruce Lee (na-

tural de Hong Kong); passeamos também pelas 

ruas de comércio e, por fim, visitamos o Grande 

Buda. 
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JAPAN GYMNASTICS FESTIVAL – TÓQUIO 

Ao chegarmos no Japão, nosso primeiro com-
promisso foi assistir ao festival anual da Nittaidai 
no ginásio de Yokohama, onde foram realizadas 
apresentações das mais distintas práticas corpo-
rais ensinadas nessa importante universidade. E 
foi nos dias que se seguiram que finalmente par-
ticipamos do “Japan Gymnastics Festival” (Festi-
val Nacional da Associação Japonesa de Ginásti-
ca), contracenando com bebês, crianças, jovens, 
senhoras e sob os olhares atentos de milhares de 
espectadores (oito mil entre os dois dias). No re-
ferido festival, o GGU apresentou uma versão es-
pecial da composição coreográfica Piaba, visando 
adequá-la ao amplo espaço de apresen tação e ao 
público, aumentando sua duração e acrescen-
tando quatro piabas grandes nas cores do Brasil e 
do Japão. Representar o Brasil nesse tradicional 
evento, que reúne seis mil ginastas e que tem ape-
nas um grupo estrangeiro convidado a cada ano, 
foi uma grande realização para o GGU. Para fi-
nalizar nossos compromissos no Japão, fizemos 
uma visita à Nittaidai, conhecendo suas instala-

ções e rea lizando um intercâmbio com o Nittaidai 
Gymnastics Club. Juntamente com esses alunos, 
num  clima de intensa harmonia, pudemos treinar, 
apresentar-nos para eles, assistir às suas apresen-
tações e ainda oferecer uma oficina de capoeira. 
No último dia, após visitas a museus, templos bu-
distas e parques, deixamos nosso belo alojamen-

1964, e seguimos em direção ao aeroporto. Parti-
mos com a certeza de que essa turnê foi funda-
mental para ampliar nossos conhecimentos a res-
peito das tradições orientais, levando novas ins-
pirações para o GGU e um importante material de 
estudo para o Grupo de Pesquisa em Ginástica.

Essa foi a última viagem internacional do GGU, 
e muitas outras ainda estão por vir.

Coordenadores: Marco Antonio C. Bortoleto e Larissa Graner.
Apoio à coordenação: Elizabeth Paoliello
Integrantes: Akira T. Silveira, Allan G. Anderson Junior, 
Ana Lídia Pontin, Ana Luisa Lorenzeti, André Vieira, 
Daniela B. Soares, Débora J. Lacerda, Eliana Ayoub, Eric 
Baum, Helen Maria R. Silva, Kaio César C. Mota, Leonora 
T. Cardani, Maria Gabriela F. G. Domingos, Mariane Mar-

Roveri, Romana R. Almada e Tabata Larissa Almeida.
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Akira Takahashi Silveira
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