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A disciplina “Educação, corpo e Arte”, do curso de 
Pedagogia da FE/Unicamp, objetiva introduzir as/os 
estudantes em diferentes linguagens corporais e 
artísticas em suas relações com o processo 
educacional. Desde 1998, desenvolvemos um 
trabalho com a GPT, que por suas características e 
peculiaridades, abre espaço para a ludicidade, a 
musicalidade e a expressão corporal, num 
entrelaçamento entre educação física e arte. Esta 
possibilidade de conhecer, estudar e vivenciar 
diferentes linguagens corporais e artísticas tem se 
mostrado muito significativa na formação inicial 
docente. Consideramos importante que as/os 
alunas/os em formação passem pela experiência do 
“fazer” corporal e artístico. 

UMA GINÁSTICA PARA TODOS NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORAS/ES 

A ênfase do trabalho tem sido proporcionar o 
conhecimento desta prática corporal numa 
perspectiva crítica e criativa, por meio de vivências, 
leituras, reflexões e vídeos de apresentações de GPT, 
especialmente do GGU, cuja proposta sustenta nossa 
ação educativa. Ao longo das aulas, as/os estudantes 
são estimuladas/os a criar composições em duplas, 
trios e pequenos grupos, em processos de criação 
coletivos e colaborativos. Em meio a desafios, 
receios, dificuldades e conquistas, as/os estudantes 
vão se surpreendo com as suas criações durante as 
aulas e na composição final. Nossas experiências no 
contexto da “Educação, corpo e arte” revelam que é 
possível construir uma ginástica para todos na 
formação de professoras/es. 

The Pedagogy Course of the Education Faculty of 
Unicamp has a discipline in the curriculum related 
to the field of physical education and art, entitled 
"Education, body and art". Since 1998, we have 
been developing a work with Gymnastics For All, in 
open space for the ludic, musicality and body 
expression. Our experiences in these context reveal 
that it is possible to build a gymnastics for all in the 
teachers education. 


