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Apresentação

Este Caderno Técnico tem o objetivo de auxiliar professores de
Educação Física, Treinadores e coreógrafos que tenham interesse em
trabalhar com a GAE. Ele não têm a pretensão de trazer todas as respostas
nem tão pouco de ser um receituário a ser seguido. Trata-se de instrumento
complementar. O material aqui apresentado foi selecionado em função das
exigências do COP e baseado nos programas de capacitação técnica
desenvolvidos  pela ACADEMY FIG.

Nossa proposta consistiu em eleger os elementos de dificuldade
obrigatórios das categorias de idade ( Infantil, Infanto-Juvenil e Juvenil) e
apresentá-los com uma análise cinesiólogica e biomecânica, além da descrição
técnica do COP, e os processos pedagógicos , na nossa perspectiva, mais
adequados para aprendizagem e aperfeiçoamento técnico dos
atletas.Entendemos o Treinamento Esportivo como uma ação multi e
interdisciplinar que deve buscar nas diferentes áreas de conhecimento da
ciências do esporte sustentação para um trabalho de qualidade. Esperamos
estar contribuindo.
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Prefácio 1

La gimnasia aeróbica es una modalidad deportiva de
competición incluida dentro de la Federación Internacional de
Gimnasia (FIG). En la actualidad 73 países af iliados a la FIG practican
la gimnasia aeróbica, en los 5 continentes.  La ultima competición
mundial celebrada en Cancún (México) en 2014, acogió a 42 naciones
también provenientes de los 5 continentes. Existe además una paridad
de género en cuanto al número de participantes, ya que es un
deporte mixto.

Todo comenzó a f inales de los años 80 y principios de los 90,
ya del siglo pasado, a través de dos organizaciones internacionales,
una radicada en Japón, la International Aerobic Federation (IAF)
que aún sigue activa, y que organiza anualmente la Suzuki World
Cup, por un lado, y por otro, la International Competitive Aerobic
Federation (ICAF) con sede en Estados Unidos, que actualmente se
denomina Asociaction of National Aerobic Championships (ANAC)
Ambas entidades iniciaron la actividad de competición de “Aero-
bics”, con competencias tanto a nivel nacional, como internacional,
en la que los más destacados profesionales del mundo del f itness y
el aeróbic competían por ser los mejores. La deriva de este deporte
hizo que fuera cada vez más complejo, más exigente, más técnico,
en def initiva, más gimnasia.

Por ello, en el 30 de octubre de 1993, las federaciones nacionales
af iliadas a la FIG solicitaron of icialmente en su reunión de Alicante
(España) al Comité Ejecutivo de la FIG, la introducción del aeróbic
en los programas de competición de la FIG.

En 1994, en el 69 Congreso FIG celebrado en Ginebra (Suiza),
el Presidente de la FIG, el señor Yuri Titov (Rusia), invitó a los
delegados a aceptar la inclusión de la gimnasia aeróbica en los
Estatutos de la FIG y se creó la primera comisión técnica de Aeróbic
Deportivo (Sport Aerobics) cuya misión primera y principal fue la
realización de un primer código de puntuación, la formación de los
primeros jueces y entrenadores FIG, y la preparación del primer
campeonato mundial de Aerobics de la FIG que se celebraría en 1995.
Se comenzaba una nueva etapa en la que el Aerobics empezaba a
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tener una estructura y tratamiento similar a las otras modalidades
incluidas en la FIG, en def initiva como las modalidades olímpicas,
en el sueño de llegar algún día a formar parte del programa deportivo
de unos Juegos Olímpicos.

Ya en aquel entonces, muchos países practicaban nuestro
deporte, destacando Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá,
Australia, Japón, Italia, España o Nueva Zelanda entre otros. La
inclusión en la FIG del Aerobic, permitió que nuevos países se
incorporaran a nuestra pequeña gran familia, como Rusia, Rumanía,
Bulgaria, China, Corea, Francia, etc., países con una gran tradición
gimnástica.

Desde sus inicios hasta ahora, la evolución ha sido constante,
convirtiéndose en un deporte perfectamente reglado, y de una gran
exigencia técnica y física. Muy completo ya que no solo se trabaja a
nivel muscular y articular, sino también hay un gran trabajo aeróbico
y anaeróbico, un trabajo muy técnico y específ ico, y una exigencia a
nivel de coordinación corporal, ritmo, y expresión, puesto que es
una modalidad deportiva enmarcada dentro de los deportes artísticos.

En el año 2004, la FIG pasó a denominar el Aerobic Deportivo
(Sport Aerobics) como Gimnasia Aeróbica (Aerobic Gymnastics).

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) es el único
organismo internacional reconocido por el Comité Olímpico
Internacional (COI), Sportaccord y la Asociación Internacional de
los Juegos Mundiales (International World Games Association –
IWGA), para el desarrollo de la gimnasia aeróbica como modalidad
deportiva a nivel mundial. Igualmente la gimnasia aeróbica está
incluida en las diferentes uniones continentales de Gimnasia: Unión
Europea de Gimnasia (UEG), Unión Panamericana de Gimnasia
(UPAG), Unión Africana de Gimnasia (UAG) y Unión Asiática de
Gimnasia (AGU).

Como hemos dicho anteriormente, el primer Campeonato
Mundial Of icial de Aeróbic se celebró en París (Francia) en 1995,
con la participación de 34 naciones.

En 1997, la IWGA (International World Games Association)
incluyó la Gimnasia Aeróbica en su programa de los quintos Juegos
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Mundiales (World Games), celebrados en Lathi (Finlandia). El primer
campeonato continental de gimnasia aeróbica fue el Campeonato
de Europa celebrado en Birmingham (Reino Unido) en 1999 y el
primer Campeonato continental Panamericano se celebró en Mérida
(Venezuela) también en 1999.

En el año 2004, la FIG introdujo el programa de competición
por edades, en las categorías  Grupo de Edad 1 (Age Group1) 12-14
años, y el Grupo de Edad 2 (Age Group 2) con gimnastas entre 15 y
17 años, celebrándose la primera gran competición mundial para
estos grupos de edades en el año 2004, en Sof ia (Bulgaria).

Aerodance y Aerostep formaron parte por primera vez de un
programa of icial de competición en la Universiada del año 2011
celebrada en Shenzhen (China), quedando ya instauradas dentro
del programa of icial de los Campeonatos Mundiales y los Juegos
Mundiales.

Otro gran paso muy importante en el desarrollo y crecimiento
de nuestro deporte hacia el objetivo de alcanzar el sueño olímpico,
fue el año 2013, en el que por primera vez se incluyó la Gimnasia
Aeróbica como disciplina de competición en la Gimnasiada disputada
en Brasilia (Brasil), en la categoría AG2. Y quien sabe lo que nos
deparará el futuro, quizá su inclusión en los Juegos Olímpicos para
Jóvenes (Youth Olympic Games), y f inalmente en los Juegos
Olímpicos?, en ello se está trabajando muy duramente y de forma
muy profesional por todos los diferentes comités técnicos, jueces,
entrenadores y sobre todo por los gimnastas, los verdaderos
protagonistas.

El aeróbic es una gran forma de entrenamiento físico para el
público en general, pero también como acabamos de decir es un
deporte de competición de alto nivel. Presenta movimientos de gran
dinamismo, velocidad que requieren de una excelente preparación
física, de fuerza, potencia, flexibilidad, y agilidad. Asimismo requiere
una aptitudes y cualidades artísticas ya que el ejercicio se realiza
enteramente sobre una música en la que se ejecuta una coreografía
incluyendo elementos de dif icultad, enlaces, transiciones, elevaciones
y se debe demostrar capacidad artística a la hora de interpretar esa
coreografía y la música.
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Según el Código de Puntuación de la FIG, Gimnasia Aeróbica
es la habilidad para ejecutar patrones de movimientos continuos,
complejos y de alta intensidad con música, que se originan de los
ejercicios aeróbicos tradicionales: la rutina debe demostrar
movimientos continuos, flexibilidad, fuerza y la utilización de los 7
pasos aeróbicos básicos, con elementos de dif icultad perfectamente
ejecutados. Patrones de movimiento aeróbico son combinaciones
de los pasos aeróbicos junto con movimientos de brazos: todos
ejecutados con música para crear secuencias de movimientos en alto
y bajo impacto dinámicas, rítmicas y continúas. Las rutinas deben
proveer un alto nivel de intensidad.

Como podemos apreciar en la def inición anterior, los orígenes
del Aerobic siguen vigentes en la def inición de la modalidad
deportiva, por tanto es una de las principales características de nuestro
deporte, una de sus bases y pilares fundamentales. El otro gran pilar
fundamental, al tratarse de una disciplina gimnástica, son los
elementos de dif icultad que están total y absolutamente clasif icados,
tasado y valorados de acuerdo a unas reglas y principios de dif icultad
y progresión.

La duración de los ejercicios es de 1 minuto y 30 segundos, por
lo que la intensidad de ejecución es bastante elevada, y se compite
sobre una pista of icial de 10x10 metros.

Las categorías de competición son las siguientes:
• Individual Femenino
• Individual Masculino
• Parejas Mixtas
• Tríos (masculinos, femeninos o mixtos)
• Grupos (masculinos, femeninos o mixtos),de 5 miembros
• Aerodance (masculinos, femeninos o mixtos), con 8

miembros
• Aerostep (masculinos, femeninos o mixtos), con 8 miembros

Las rutinas ganadoras deben demostrar una perfecta ejecución
en armonía con una coreografía única mostrando un perfecto
equilibrio entre la parte artística y la técnica. Se deben incluir al menos
1 elemento de dif icultad de los 4 grupos de elementos (fuerza estática,
fuerza dinámica, saltos y flexibilidad-equilibrios), hasta un máximo
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de 10 elementos en total. En la parte coreográf ica se deben incluir
los 7 pasos básicos fundamentales: marcha, trote, jumping jack,
rodilla arriba, lunge, skip y kick, junto con movimientos de brazos,
para demostrar un alto nivel de coordinación corporal. Los
movimientos de brazos deben ser fuertes y def inidos. Es esencial
por último mostrar un uso equilibrado del espacio de competición, y
de los movimientos en el suelo, la superf icie y aéreos. En los últimos
años se ha abierto la posibilidad de incluir en el ejercicio de
competición, elementos o movimientos acrobáticos que hacen las
rutinas más atractivas al público en general.

Cada ejercicio es evaluado por jueces que puntúan el apartado
artístico, la ejecución y la dif icultad.

Artistica: Los jueces de artística evalúan la coreografía en 5
apartados:

• Composición (compleja y original);
• Contenido aeróbico;
• Contenido general
• Spacio y cantidad y equilibrio de patrones de movimiento

aeróbico
• Arte;

Para reunir los requerimientos artísticos todos los componentes
de la coreografía deben encajar perfectamente con el f in de
transformar un deporte en una representación artística, con
características creativas y únicas  respetando la especif icidad de la
gimnasia aeróbica.

En parejas mixtas, tríos y grupos, son necesarios dos elevaciones
(litfs) en la rutina. Esto puede incluir la apertura y el f inal.

Temas que muestran la violencia y el racismo, así como aquellos
con connotaciones religiosas y sexuales, no están en consonancia
con los ideales olímpicos y código ético de la FIG.

La nota artística se otorga sobre una escala con un máximo de
10 puntos.

Ejecución: Los jueces de ejecución evalúan las habilidades
técnicas de todos los movimientos, incluyendo elementos de
dif icultad, coreografía (AMP, transiciones, enlaces, interacciones y
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lifts) y sincronización. Una rutina excelente debe demostrar perfecta
postura y alineación en todos los movimientos, flexibilidad activa y
pasiva, fuerza, resistencia y potencia. Movimientos descontrolados,
incompletos con ejecutados con incorrecta técnica tendrán
deducciones en ejecución. En parejas, tríos y grupos, se requiere un
alto nivel de sincronización de los movimientos.

La nota de ejecución se otorga según un criterio negativo,
sustrayendo décimas según errores, partiendo desde 10 puntos.

Dificultad: Los jueces de dif icultad son responsables de evaluar
los elementos de dif icultad del ejercicio y determinar la correcta
calif icación de dif icultad. Están obligados a reconocer y a cada
elemento que se lleva a cabo correctamente según los requisitos
mínimos.

Los gimnastas deben incluir en la rutina, sólo los elementos
que pueden realizar con completan seguridad y con un alto grado
de maestría estética y técnica y con perfecta ejecución.

Elementos que no cumplen los requisitos mínimos o elementos
con una caída, no recibirán el valor.

Elementos realizados con ejecución inaceptable no recibirán
el valor. Se deducirán severamente por los jueces de ejecución.

En caso de duda, debe darse el benef icio de la duda al
gimnasta.

Los jueces de dif icultad:
• Anotan toda la rutina (elementos de dif icultad)
• Cuentan el número de elementos les dan un valor
• Aplican deducciones de dif icultad

Para terminar este pequeño prólogo, quiero poner en muy alto
valor la elaboración y publicación de este tipo de trabajos y estudios,
no solo por su excelente formato y contenido, sino porque aún
estamos en una etapa en la que las publicaciones sobre gimnasia
aeróbica no son abundantes. Estoy convencido que será de gran
utilidad para gimnastas, entrenadores, jueces nuestro deporte.

Sergio Garcia
Vice Presidente del CT AER

FIG
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Prefácio 2

O ato de ensinar está sempre na dependência dos atos de quem
se propõe a ensinar. E escolher o viés dos Processos Pedagógicos e
multiplicação de saberes adquiridos na sua contínua formação
prof issional como  base do seu processo de ensino é demonstrar o
interesse de que o leitor, não apenas conheça ou pratique o hábito
da leitura, mas tenha possibilidade do entendimento através do
experimento e assim adquira a apropriação de mais um saber como
elemento constituinte do seu alicerce pessoal, cultural e prof issional.

As mudanças impostas e vivenciadas pela sociedade, com os
avanços científ icos e tecnológicos exige que o ensino também busque
avanços para a sua prática e esses avanços devem estar presentes na
prática pedagógica do professor e na sua capacidade de articular o
conhecimento com o contexto da sua área de atuação e suas
respectivas demandas.

Os avanços na prática pedagógica de um professor se faz
perceptível na sua tomada de atitude; pensar e elaborar um caderno
Técnico respeitando os processos que são exigidos para uma ação de
aprendizagem e requeridos para que essa aprendizagem se torne
um conhecimento com possibilidades de vivência e multiplicação é
,sem dúvida, uma atitude colaborativa para o desenvolvimento de
sua área do ensino.

Com a atitude da Elaboração e Lançamento de mais um
Caderno Técnico da Ginástica Aeróbica a Professora Kátia Lemos
está possibilitando que os saberes dessa prática sejam de domínio de
sua clientela e de conhecimento para toda a sociedade. É uma ação
de incentivo para aqueles que estão em seu processo de formação
acadêmica.

A forma didática de apresentação do conteúdo deste Caderno
Técnico representa o interesse na abrangência do conhecimento e
prática da Ginástica Aeróbica ,e assim, convida o leitor para a
aquisição de um novo saber e os que vivenciam a Ginástica Aeróbica,
principalmente aqueles que integram a Família da Ginástica Brasileira
representada pela Confederação Brasileira de Ginástica estão
convidados a vivenciar um saber articulado a sua realidade.

Profª MSc  Mércia Maria Machado Guimarães
Secretaria de Estado da educação de Sergipe.
Confederação Brasileira de Ginástica
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MUDANÇAS RELEVANTES DO COP
(CICLO2013-2016)

A FIG apresenta ao f inal de cada ciclo olímpico uma atualização
do Código de Pontuação(COP) de cada uma das modalidades
ginásticas administrada por ela. A GAE também faz parte deste
processo, sendo assim faz-se necessário que apresentemos as
principais mudanças para o Ciclo Olímpico atual (2013-2016).

No ciclo anterior 2009-2012 as rotinas para das Categorias
Adulta e  Juvenil eram de 1 minuto e 45 segundos para as provas de
dupla, trio e grupo. No ciclo atual o tempo é de 1’30’’ para qualquer
prova  destas categorias. Com esta alteração, apenas as provas para
AG1( Infanto Juvenil) e ND (Infantil) permanecem com a duração
das rotinas de 1 minuto e 15 segundos.

O tablado 7x7 metros passa a ser usado apenas nas categorias
infantil, infanto-juvenil (individual feminino e masculino, dupla e
trio) e juvenil (individual feminino e masculino). Para as categorias
infanto-juvenil ( grupo), juvenil (dupla, trio e grupo) e todas as provas
do adulto, o tablado utilizado passa a ser o 10x10m.

As provas de grupos eram com 6 atletas e agora são com 5.

Não existiam as provas de Aero-step e Aero-dance.

Em relação aos LIFTS, na categoria adulto são obrigatórios 2
lifts ( no ciclo passado eram obrigatórios 3). Na categoria juvenil  é 1
obrigatório, e no infanto-juvenil é 1 opcional. Na categoria infantil
os LIFTS estão proibidos.

Os elementos de dif iculdade para a categoria adulto hoje são
no máximo 10  e no ciclo passado eram 12.

Deve-se ter no mínimo um elemento de cada grupo com no
máximo 5 elementos no solo, 2 saltos com queda em push up (flexão
de cotovelos), 2 saltos com queda em Split, no máximo 2 elementos
acrobáticos (lista A1-A7, que está detalhada na categoria juvenil  neste
trabalho). Elementos com queda em frontal Split ou em prone Split
são avaliados sem diferenciações pelo Código de Pontuação.
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 Os saltos que anteriormente apresentavam valores diferentes
em função do tipo de impulso agora terão o mesmo valor
independente se o impulso é feito com 1 ou os 2 pés. Também os
Saltos que apresentavam valores diferentes em função dos ½ giros
agora passam a ter um único valor, independente de ser executado
com ½ giro antes e ½ giro depois,  todos são considerados com 1/1
volta.

Para as categorias infantil, infanto-juvenil e juvenil as
combinações dos elementos não são mais pontuadas com acréscimo
0,10, elas podem acontecer, mas não recebem bônus. Essas categorias
não são mais obrigadas a terem 2 elementos por grupo, agora basta 1
elemento de cada grupo de dif iculdade.

Os elementos D141, D151, D142 e D152, não estão mais no COP
e agora são livres para todos.

Essas são mudanças gerais do código de pontuação para o novo
ciclo. As modif icações feitas por categoria serão citadas adiante
separadamente. Devemos também estar cientes que a FIG pode
apresentar alterações durante o Ciclo Olímpico, através de sua NEWS
LETTERS, sendo assim treinadores, árbitros, preparadores físicos,
coreógrafos e demais prof issionais envolvidos com esta modalidade
devem se manter constantemente atualizados.
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MATERIAL DE APOIO

O treinamento técnico dos elementos de dif iculdade de GAE
não pode ser aperfeiçoado sem o apoio de uma estrutura física, ou
seja, o local de treinamento. Além de um piso adequado, ele deve
disponibilizar aparelhagem física tal como barra de ballet e espelho,
espaldar, barra para suspensão, entre outros.

Aquelas equipes que tem à sua disposição um ginásio de
Ginástica Artística poderão utilizar a aparelhagem destas
modalidades, tais como as barras paralelas, a trave de equilíbrio, as
argolas, os trampolins, etc.

Também, os aparelhos portáteis são essenciais, tais como os
steps, as pranchas de propriocepção, cordas e bandas elásticas,
caneleiras, etc.

Como sugestões, apresentaremos alguns instrumentos, criados
por nós, para facilitar a aprendizagem e evolução técnica de nossos
atletas.

Goma elástica
para exercício de

Flexibilidade dinâmica
- confeccionada com

borracha cirúrgica

Espuma de equilíbrio
pequenos cubos de
espumas cortados

Bolas murchas
bolas de borrachas

de GR vazias

Camiseta para
helicóptero

camiseta com três
pontos de contato

Latinhas para as
flexões de braços
latinhas  cortadas e

cheias de bolinhas de
papel ou isopor

Esponjas de
lavar louças

esponjas domésticas
utilizadas para treinar

os esquadros
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CATEGORIA INFANTIL

• Atletas de 9 a 11 anos
• Provas: individual, dupla mista, trio e grupo
• Não podem executar , apoio e aterrissagem em um braço só
• LIFTS estão proibidos.
• Duração da serie: 1minuto e 15 segundos
• Executar no máximo 6 elementos de dif iculdade

entre 0.1 e 0.4
• 2 elementos acrobáticos (A1 a A3)

A 101 – FLEXÃO (Push Up)

Grupo: Força Dinâmica

Valor: 0.1

Descrição

• Apoio frontal com o quadril, os joelhos
e os cotovelos estendidos ;

• Execute uma flexão  e uma extensão de cotovelos;

Erros Comuns

• Realização de movimentos auxiliares com o tronco;
• Altura inadequada (descer pouco ou encostar o tórax no solo);
• Posição incorreta da cabeça

(a cabeça deve estar alinhada longitudinalmente ao tronco).

Processos Pedagógicos

• Posição de prancha horizontal isométrica, com os ombros
abduzidos e cotovelos flexionados a 90°;

• Fazer flexão de cotovelos e abdução de ombros com os joelhos
apoiados no chão.

• Habilidades principais: força e coordenação.
• Ações  principais: abdução e adução horizontal dos ombros

e flexão e extensão dos cotovelos.
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B 102 – ESQUADRO ABERTO (Straddle Support)

Grupo: Força Estática

Valor: 0.2

Descrição

• Sentado com o quadril abduzido e joelhos estendidos
(posição de straddle);

• O corpo está apoiado por ambos os braços com total apoio
de ambas as mãos no solo; 

• Ambas as mãos estão colocadas em frente ao tronco;
• O quadril está flexionado e abduzido (mínimo 90º)

com os  joelhos estendidos e as pernas devem f icar
paralelas ao solo; 

• Manter a posição por 2 segundos.

Erros Comuns

• Abertura de quadril  inferior a 90°;
• Palmas das mão não apoiadas completamente no solo;
• Flexão de joelhos;
• Ausência de flexão plantar.
• Sustentação inferior a 2 segundos.

Processos Pedagógicos

• Exercício sentado num banco ou nível mais alto, elevando
as pernas (mantendo ou oscilando);

• Exercício no espaldar, colocando a perna num nível mais
alto (trave por exemplo ou alguém segurando);

• Colocar uma mão na frente do tronco e outra atrás para
auxiliar no equilíbrio; logo depois colocar as duas mãos a
frente treinando o exercício na forma correta.

• Habilidades principais: força, flexibilidade
e coordenação.

• Ações principais: ombros estendidos; extensão de
cotovelos; flexão de punhos; flexão e abdução de quadril;
extensão de joelhos e flexão plantar.
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C 103 – SALTO PIRUETA (1/1 Air Turn)

Grupo: Saltos

Valor: 0.3

Descrição

• 1º FASE: Uma impulsão com os dois pés realizando leve
flexão de quadril e joelhos; 

• 2º FASE: Enquanto está no ar, realizar um giro de 360º no
plano transverso com o quadril e joelhos estendidos;

• 3º FASE: Aterrissar com os pés juntos posição dos braços é
opcional;

* A posição dos braços é opcional

Erros Comuns

• Afastamento indevido dos pés na saída e
na chegada do salto;

• Afastamento de pernas e ausência de flexão plantar
durante a fase de vôo;

• Posição incorreta da cabeça (a cabeça deve estar alinhada
longitudinalmente ao tronco).

• Não completar um giro de 360° na fase de vôo;
• Corpo não estendido na fase aérea.

Processos Pedagógicos

• Treinar salto estendido, para estabilizar  joelhos estendidos;
• Salto estendido com ¼ de giro;
• Salto estendido com ½ giro;
• Salto estendido com 1 giro completo (360°).
• Habilidades principais: força, flexibilidade e velocidade.
• Ações principais: leve flexão e extensão do tronco; flexão

e extensão de joelhos; flexão e extensão de ombros.
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D 133 – PANQUECA (Split Through – Pancake)

Grupo: Flexibilidade/ Equilíbrio

Valor: 0.3

Descrição

• Sentado com o quadril abduzido em 180º e joelhos
estendidos;

• O tronco flexiona até que o peito toque o solo;
• Quando o peito tocar o solo, realizar adução do quadril

com os joelhos estendidos até que o corpo esteja estendido
de bruços.

Erros Comuns

• Ausência de flexão plantar e tronco fora do eixo
longitudinal;

• Abdução do quadril menor que 180°;
• Fazer passagem de pernas para trás compensando com

movimentos irregulares do tronco;
• Apoio das palmas das mãos incompleto no solo.

Processos Pedagógicos

• Realizar a panqueca com uma perna sobre a trave;
• Realizar a panqueca com auxílio externo

(auxiliar puxando o braço).
• Habilidades principais: flexibilidade dos adutores do

quadril, equilíbrio e coordenação.
• Ações principais: flexão do tronco, flexão de ombros e

abdução e adução do quadril.
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CATEGORIA INFANTO - JUVENIL

• Atletas de 12 a 14 anos
• Provas: individual masculino e feminino, dupla mista,

trio e grupo.
• 1 LIFT opcional
• Não podem ser executados elementos em que haja apoio

ou aterrissagem em um braço só
• Duração da série: 1 minuto e 15 segundos
• Executar no máximo 8 elementos de dif iculdade que

tenham valor entre 0.1 e 0.6
• 2 elementos acrobáticos (A1 a A6)

A 142 – FLEXÃO DE BRAÇOS
COM PERNA APOIADA (Wenson Push Up)

Grupo: Força Dinâmica

Valor: 0.2

Descrição

• Apoio frontal com uma perna, com o joelho estendido,
apoiada sobre o tríceps do mesmo lado;

• Ambas as pernas devem estar com os joelhos estendidos;
• Executar uma flexão de cotovelos;

Erros Comuns

• Não respeitar o ponto de apoio da perna de ação
(sobre o tríceps);

• Flexionar o braço oposto à perna de ação antes de realizar o
início da flexão de cotovelos;

• Não posicionar a perna de apoio alinhada
longitudinalmente com o tronco, deixando-a passar
lateralmente.
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Processos Pedagógicos

• Flexão de braços com um pé apoiado no solo;
• Posição inicial de flexão com chute lateral da perna de

ação;
• Posição estática do elemento.
• Habilidades principais: coordenação, força e

flexibilidade.
• Ações principais: Membros superiores: mãos apoiadas

no solo, cotovelos estendidos, ombro flexionado;
Membros inferiores: pé, da perna de apoio, apoiado no
solo, o joelho estendido e quadril estendido. Perna de
ação: flexão e abdução de quadril, joelho estendido e
flexão plantar.
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B 105 – ESQUADRO ABERTO COM MEIA VOLTA
(Straddle Support 1/2 Turn)

Grupo: Força Estática

Valor: 0.5

Descrição

• Sentado com os quadris abduzidos e os joelhos estendidos
(posição de esquadro);

• Apoiar as palmas das mãos totalmente no solo e sustentar o
corpo realizando um giro de 540º no plano transverso;

• Manter por 2 segundos ao começo, durante ou ao f inal do
giro;

• Trocando as mãos no solo no máximo 6 vezes.

Erros Comuns

• Oscilar as pernas no momento da volta;
• Sustentar o esquadro por tempo inferior a 2 segundos
• Não permanecer com flexão plantar durante o giro;
• Descer a sustentação antes de terminar a volta completa.

Processos Pedagógicos

• ¼ de giro;
• ½ giro;
• Giro completo com apoio de uma mão na frente do corpo e

a outra atrás.
• Habilidades principais: força, flexibilidade e

coordenação.
• Ações principais: Membros superiores: mãos apoiadas

no solo, cotovelos estendidos, ombros levemente aduzidos;
Membros inferiores: quadril fletido a 90° e abduzido,
joelhos estendidos e flexão plantar.
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C 264 – SALTO GRUPADO COM 1 VOLTA
(1/1 Turn Tuck Jump)

Grupo: Saltos

Valor: 0.4

Descrição

• 1º FASE :Uma impulsão com os dois pés realizando leve
flexão de quadril e joelhos;

• 2º FASE Realizar um salto com um giro de 360º no plano
transverso em posição de tuck ( quadris flexionados
elevando os joelhos também flexionados a frente do corpo
na linha da cintura);

• 3º FASE: Aterrisse com os pés juntos, com o tronco
orientado na mesma posição de início.

Erros comuns

• Giro não alcançar 360°;
• Inicio do giro sem o corpo estar totalmente estendido;
• Não manter a flexão plantar, principalmente na fase de voo.
• Não marcar a posição grupada, não mantendo a flexão dos

quadris durante o giro.

Processos Pedagógicos

• Treinar salto estendido partindo de ¼ de volta até 1 volta
completa;

• Treinar salto grupado partindo de ¼ de volta até 1 volta
completa.

• Habilidades principais: coordenação, força, flexibilidade
e velocidade.

• Ações  principais: extensão de cotovelos; extensão e
flexão de ombros;flexão e extensão de joelhos; flexão e
extensão de quadris.
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D 102 – ESPACATO VERTICAL (Vertical Split)

Grupo: Flexibilidade/ Equilíbrio

Valor: 0.2

Descrição

• Flexão do tronco apoiando as palmas das mãos totalmente
no solo;

• Durante a flexão do tronco uma perna é a base e a outra é
levantada numa extensão do quadril atingindo um ângulo
de 180º entre uma e outra

• Cabeça, tronco e pernas f icam alinhados
longitudinalmente.

Erros Comuns

• Não atingir a amplitude mínima de 170° na abertura das
pernas;

• Flexionar o joelho de ambas as pernas;
• Cabeça, tronco e pernas não f icarem alinhados no plano

longitudinal.
• Desequilíbrio corporal no momento de retorno a posição

inicial.

Processos Pedagógicos

• Split horizontal;
• Split vertical com apoio das mãos;
• Split vertical com toque dos pés na parede;
• Executar com  panchet  com resistência (goma/elástico).
• Habilidades principais: flexibilidade, equilíbrio e

coordenação.
• Ações principais: Membros superiores: cotovelos

estendidos e leve flexão de ombros; Membros inferiores:
perna de ação: quadril estendido, joelho estendido e flexão
plantar; perna de apoio: quadril flexionado, joelho
estendido e pé totalmente apoiado no solo.
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CATEGORIA JUVENIL

• Atletas de 15 a 17 anos
• Provas: individual masculino e feminino, dupla mista, trio

e grupo.
• 1 LIFT obrigatório
• Não podem ser executados elementos em que haja

aterrissagem em um braço só
• Duração da série: 1 minuto e 30 segundos
• Executar no máximo 10 elementos de dif iculdade que

tenham valor entre 0.2 e 0.7
• 2 elementos acrobáticos (A1 a A7)

A 314– HELICÓPTERO PARA ESPACATO
(Helicopter to Split ou to Frontal Split)

Grupo: Força Dinâmica

Valor: 0.4

Descrição:

• 1º FASE: Sentado com quadril abduzido;
• 2º FASE: Realiza-se um giro de tronco contralateral ao

sentido do giro das pernas, af im de se dar maior impulsão
ao movimento;

• 3º FASE: Apoia-se o tronco no solo enquanto as pernas
realizam uma circundução acima do tronco, 180°,
alternadamente;

• 4º FASE: Simultaneamente, as mãos se apoiam atrás dos
ombros para que no f inal do movimento de pernas haja
uma impulsão com os braços para que o atleta se levante e
realize um afastamento das pernas no plano transversal
(Split).
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Erros Comuns

• Circundução incompleta das pernas sobre o corpo;
• Realizar flexão de pernas durante as circunduções;
• Apoiar as duas mãos no mesmo lado do corpo durante a

f inalização em split;
• Split inferior a 180°.
• Não elevar o quadril durante a circundução das pernas
• Não f inalizar o movimento com tronco na mesma direção

que iniciou o movimento.
• Apoiar as duas mãos no mesmo lado durante o espacato.

Processos Pedagógicos

• Treinar o movimento de pernas  característico do elemento;
• Fazer parte do movimento e segurar as pernas.
• Utilizar a camiseta (material em anexo) para ativar a

percepção do giro com o quadril alto e o apoio na parte
superior das costas.

• Habilidades principais: coordenação, força, flexibilidade
e velocidade.

• Ações principais: flexão, extensão, abdução e adução de
quadril; extensão de joelhos; extensão de cotovelos.
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B 104 – ESQUADRO ABERTO COM 1 VOLTA
(Straddle Support 1/1 Turn)

Grupo: Força Estática

Valor: 0.4

Descrição

• Sentado com os quadris abduzidos e os joelhos estendidos
(posição de esquadro);

• O corpo gira 360º no plano transverso;
• Mantenha 2 segundos no começo, durante ou ao f inal do

giro;
• Mudando as mão no solo no máximo 4 vezes durante o

giro.

Erros Comuns

• Não marcar corretamente o início do movimento;
• Mover  as pernas em outro plano no momento do giro;
• Não permanecer com flexão plantar durante a giro;
• Descer o corpo antes de terminar o giro completo;

Sustentar o movimento com tempo inferior a 2 segundos.

Processos Pedagógicos

• ¼ de giro;
• ½ giro;
• Habilidades principais: força, flexibilidade e

coordenação.
• Ações principais: Membros superiores: mãos apoiadas

no solo, cotovelos estendidos, ombros levemente aduzidos;
Membros inferiores: quadril fletido a 90° e abduzido,
joelhos estendidos e flexão plantar.
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C 553 – SALTO AFASTADO (Straddle Jump)

Grupo: Saltos

Valor: 0.3

Descrição:

• 1º FASE: Uma impulsão com os dois pés realizando leve
flexão de quadril e joelhos;

• 2º FASE: Saltar  realizando um flexão dos quadris com uma
abdução do quadril de 90º ; O ângulo entre o tronco e o
quadril  não deve ser maior que 60º;

• 3º FASE: Aterrissar com os pés juntos.

Erros Comuns

• Retornar o movimento no solo com as pernas afastadas;
• Manter os joelhos flexionados na fase de vôo;
• Não manter a amplitude de movimento (pernas  devem

estar no mínimo paralelas ao solo).

Processos Pedagógicos

• Abdominal com  pernas afastadas;
• Salto grupado;
• Salto carpado.
• Exercício no espaldar marcado a flexão de quadril com as

pernas afastadas.
• Repetir o exercício anterior utilizando resistência como,

gomas elásticas, pesos nos tornozelos, etc.
• Habilidades principais: força, flexibilidade e velocidade.
• Ações principais: Membros superiores: Na impulsão,

realizar flexão de ombros com os cotovelos estendidos,
fazer meia extensão de ombros no straddle e retornar a
flexão mantendo até o f inal da fase de vôo; Membros
inferiores: flexão plantar, flexão e abdução de quadril.
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D 154 – 1 GIRO COM FINALIZAÇÃO
NO PANCHET (1/1 Turn To Vertical Split)

Grupo: Flexibilidade/Equilíbrio

Valor: 0.4

Descrição

• 1º FASE: De pé, realizar uma pequena extensão do quadril
de um lado somente. A outra perna permanece como base;

• 2º FASE: A perna que está fora do solo realiza uma flexão
de quadril para dar impulso ao movimento, e é a mesma
perna que realiza uma flexão de joelho elevando o pé na
altura do joelho na perna de base.

• 3º FASE: Manter a posição da fase 2 e realizar um giro
completo de 360º

• 4º FASE: Ao f inalizar o giro, estender o joelho e o quadril
que estavam flexionados, apoiar o pé no solo e realizar uma
extensão com o quadril da perna que estava de apoio para
o giro, mantendo um ângulo de abertura de 180º, apoiando
as mãos no solo.

Erros Comuns

• Não completar o giro de 360°;
• O split vertical não alcançar 170 no minimo°;
• Girar 360° desequilibrado, desalinhando a execução.
• Apoiar o calcanhar antes de completar o giro
• Não executar o vertical split imediatamente após completar

a rotação.
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Processos Pedagógicos

• Realizar  espacato no solo;
• Treinar o espacato no espaldar
• Fazer o panchet com faixa elastica
• Treinar com ¼ de giro
• Treinar com ½ de giro
• Habilidades principais: flexibilidade e coordenação.
• Ações  principais:

• Parte 1: Pivot ou giro: extensão e flexão de quadril e
flexão de joelho da perna de ação

• Parte 2: Panchet
• Membros superiores: mãos apoiadas no solo, ombros

fletidos e abduzidos.
• Membros inferiores: Perna de ação: quadril estendido

em 180°, joelho estendido e flexão plantar. Perna de apoio:
quadril flexionado, joelho estendido e pés apoiados no
solo.
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ELEMENTOS OPCIONAIS

Este estudo apresenta os elementos opcionais como uma forma
de auxiliar os técnicos na montagem da lista de dif iculdades de seus
atletas.

O critério utilizado para a escolha foi prioritariamente as
progressões dos elementos obrigatórios, ou seja, o elemento C 114 é
uma progressão do C 103 (elemento obrigatório da categoria Infantil)
e também uma ótima opção para a categoria AG 1 como elemento
adicional da sua lista de dif iculdade.

C 114 – 1 SALTO PIRUETA + ESPACATO
(1/1 Air Turn To Split)

Grupo: Saltos

Valor: 0.4

Descrição

• 1º FASE: Uma impulsão com os dois pés realizando leve
flexão de quadril e joelhos;

• 2º FASE: Realizar um giro de 360º no plano transverso com
o joelho estendido e flexão plantar;

• 3º FASE: Ao f inal do giro realizar extensão de quadril de
uma perna e flexão de quadril com a outra perna
mantendo os joelhos estendidos, ainda na fase de
voo.(Split)

• 4º FASE: Aterrissar em posição de abertura de pernas no
plano sagital com 180º de distância entre uma perna e
outra.



CADERNO TÉCNICO II38

Erros Comuns

• Aterrissar antes de atingir os 360°de giro;
• Aterrissagem em Split com quadril ou joelhos fora do

plano sagital;
• Não fazer flexão plantar na fase de vôo e aterrissagem .
• Executar o Split antes de completar a pirueta.

Processos Pedagógicos

• Realizar o salto estendido com queda em Split variando os
afastamentos em ântero- posterior e frontal;

• Realizar o salto com progressão de ½ giro com queda em
split

• Habilidades principais: força, flexibilidade e velocidade.
• Ações  principais: flexão e extensão do tronco; flexão e

extensão de joelhos; flexão e extensão de ombros; flexão,
extensão e abdução de quadril.
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A 305 – HELICÓPTERO + FLEXÃO
(Helicopter to 1 Arm Push Up)

Grupo: Força Dinâmica

Valor: 0.5

Descrição

• 1º FASE: Sentado com quadril abduzido;
• 2º FASE: Realiza-se um giro de tronco contralateral ao

sentido do giro das pernas, af im de se dar maior impulsão
ao movimento;

• 3º FASE: Apoia-se o tronco no solo enquanto as pernas
realizam uma circundução acima do tronco, 180°,
alternadamente;

• 4º FASE: Simultaneamente, as mãos se apoiam atrás dos
ombros para que no f inal do movimento de pernas haja
uma impulsão com os braços para que o atleta se levante e
realize uma flexão de cotovelo com um braço só, em apoio
frontal mantendo os joelhos estendidos e fora do solo.

Erros Comuns

• Não manter a distância e altura mínima das pernas durante
o giro;

• Não f inalizar o movimento exatamente na mesma direção
que iniciou.;

• Auxiliar o giro com as mãos excessivamente.

Processos Pedagógicos

• Giro de pernas com tronco apoiado no solo;
• Divisão do movimento em partes (execução parcial do giro).
• Habilidades principais:  força, coordenação e

flexibilidade.
• Ações  principais: flexão e extensão de cotovelos; flexão

de punhos; flexão, extensão e abdução de quadril; extensão
de joelhos e flexão plantar; isometria e flexão de tronco.



CADERNO TÉCNICO II40

C 273 – SALTO GRUPADO + ESPACATO
(Tuck Jump to Split)

Grupo: Saltos

Valor: 0.3

Descrição

• 1º FASE: Uma impulsão com os dois pés realizando leve
flexão de quadril e joelhos;

• 2º FASE: Saltar realizando uma flexão dos quadris e dos
joelhos; O ângulo entre o tronco e o quadril  não deve ser
maior que 60º;

• 3º FASE: Realizar extensão de quadril de uma perna e
flexão de quadril com a outra perna mantendo os joelhos
estendidos, ainda na fase de voo.(Split)

• 4º FASE: Aterrissar em posição de abertura de pernas no
plano sagital com 180º de distância entre uma perna e
outra.

Erros Comuns

• Afastamento das pernas na fase de voo durante a flexão do
quadril;

• Flexionar o tronco na fase de voo;
• Não alcançar a posição ideal (joelhos flexionados na altura

da cintura);
• Não realizar flexão plantar  na fase de voo e aterrissagem;
• Aterrissagem ao solo com as duas mãos apoiadas para o

mesmo lado do corpo.
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Processos Pedagógicos

• Posicionar o aluno no espaldar, suspenso com os ombros e
cotovelos estendidos, de maneira que os pés não toquem o
chão;

• Ainda no espaldar realizar flexão de quadril e joelhos, para
que a execução do movimento seja compreendida;

• Realizar o salto – treinar altura.
• Habilidades principais: força, flexibilidade e velocidade.
• Ações principais: flexão e extensão de quadril e joelhos;

extensão e flexão de ombros, abdução do quadril no plano
sagital.
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D 264 – ILLUSION

Grupo: Flexibilidade/Equilíbrio

Valor: 0.4

Descrição

• De pé com os pés unidos, um quadril é estendido para
iniciar um giro vertical no plano sagital de 360º;

• O corpo faz uma rotação de 360º sobre a perna de suporte.
Uma mão toca o solo, ao lado do pé de suporte;

• A perna do quadril que foi estendido volta a posição inicial;
• Finaliza de pé sobre uma perna ou com pés juntos.

Erros Comuns

• Não realizar rotação completa da perna ou passar com
amplitude menor que 170°;

• Não realizar uma extensão de quadril tal que a distancia
entre as pernas seja de 170°;

• Flexionar os joelhos durante a execução ou desequilibrar e
não completar o movimento;

• Demorar a elevar o tronco ou retornar a posição inicial em
desequilíbrio.

Processos Pedagógicos

• Em dupla, um faz a posição de panchet e outro o puxa
segurando-o pela mão, fazendo-o girar;

• Executar o illusion devagar, fazendo meio giro (girar o
tronco);

• De lado para a parede (com a perna de apoio encostada na
parede) tentar fazer o illusion, passando a ponta do pé
oposto rente a parede.
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• Habilidades principais: flexibilidade, equilíbrio e
coordenação.

• Ações  principais: Membros superiores: cotovelos
estendidos e abdução e flexão dos ombros. Membros
inferiores: Perna de ação: quadril estendido, joelho
estendido e flexão plantar. Perna de apoio: quadril
flexionado, joelho estendido e apoio do pé no solo.
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A 184 – FIGURA A EXPLOSIVO  (Explosive A-frame)

Grupo: Força Dinâmica

Valor: 0.4

Descrição

• Apoio  frontal em posição de flexão de cotovelos;
• Realizar uma extensão de cotovelos gerando um impulso

onde o corpo é levantado a uma altura que  permita o
quadril flexionar de maneira que os pés e as mãos não
toquem  o solo (posição pike) enquanto está no ar com os
joelhos estendidos;

• A posição pike requer joelhos estendidos e próximos ao
peito em um ângulo mínimo entre pernas e braços de 90º;

• A saída do solo deve ser com as mãos e os pés ao mesmo
tempo;

• Aterrissar em flexão de cotovelos como na posição inicial.

Erros Comuns

• Não conseguir flexionar o quadril no ângulo necessário;
• Não perder contato com o solo;
• Afastar muito os joelhos durante o salto;
• Mão e pés não saírem do solo ao mesmo tempo.

Processos Pedagógicos

• Realizar a flexão de cotovelos e saltar;
• Ajuda de uma pessoa para ajudar na elevação do quadril.
• Partindo da posição de pé, executar a queda em push up;
• Com a ajuda de um companheiro, executar a flexão de

quadril até a posição de pike, tocando os pés com as mãos.
• Habilidades principais: força, velocidade e flexibilidade.
• Ações  principais:  flexão de quadril; flexão e extensão de

cotovelos.
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D 142 – 1 GIRO (1/1 Turn)

Grupo: Flexibilidade/ Equilíbrio

Valor: 0.2

Descrição

• 1º FASE: De pé, realizar uma pequena extensão do quadril
de um lado somente. A outra perna permanece como base;

• 2º FASE: A perna que está fora do solo realiza uma flexão
de quadril para dar impulso ao movimento, e é a mesma
perna que realiza uma flexão de joelho elevando o pé na
altura do joelho na perna de base.

• 3º FASE: Manter a posição da fase 2 e realizar um giro
completo de 360º no plano transverso;

• 4º FASE: Ao f inal do giro apoiar os dois pés no solo

Erros Comuns

• Não completar o giro de 360°;
• Girar 360° desequilibrando, ou saindo do plano transverso;
• Apoiar o calcanhar antes de completar o giro

Processos Pedagógicos

• Fazer ½ giro na meia ponta
• Habilidades principais:  equilíbrio e coordenação.
• Ações  principais: Membros superiores: flexão,

extensão e abdução de ombros; Membros inferiores:
Perna de ação: flexão de quadril ,f lexão de joelho e flexão
plantar; Perna de apoio: quadril estendido, joelho
estendido e pé apoiado no solo em flexão plantar.
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C 343 – SALTO COSSACO (Cossack Jump)

Grupo: Saltos

Valor: 0.3

Descrição

• 1º FASE: Uma impulsão com os dois pés realizando leve
flexão de quadril e joelhos;

• 2º FASE: Saltar realizando flexão dos quadris mantendo um
joelho estendido e o outro flexionado (posição cossaco); O
ângulo entre o tronco e o quadril  não deve ser maior que
60º;

• 3º FASE: Estender o quadril e aterrissar com os pés unidos.

Erros Comuns

• Não marcar a posição do cossaco paralelo ao solo na fase de
voo;

• No momento do Cossaco, o joelho da perna que deveria
estar estendido, f icar fletido;

• Joelhos afastados na posição do cossaco na fase de voo.

Processos Pedagógicos

• Realizar o salto grupado
• Realizar o salto carpado
• Realizar  o salto cossaco
• Repetir essa sequência no espaldar, sem e com resistência

como gomas, pesos, etc.
• Habilidades principais: força, flexibilidade e velocidade.
• Ações  principais: flexão, extensão de quadril; flexão e

extensão de joelhos; extensão de cotovelos; flexão e
extensão de ombros.
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C 713 – SALTO + SPLIT ( Split Jump )

Grupo: Saltos

Valor: 0.3

Descrição

• 1º FASE: Uma impulsão com os dois pés realizando leve
flexão de quadril e joelhos;

• 2º FASE: Realizar extensão de quadril de uma perna e
flexão de quadril com a outra perna mantendo os joelhos
estendidos, ainda na fase de voo (posição Split)

• 3º FASE: Aterrissar com os pés unidos.

Erros Comuns

• Não alcançar a amplitude mínima de 170º do Split na fase
de voo;

• Flexionar o tronco na fase de voo;
• Joelhos flexionados na posição Split na fase de voo do salto.

Processos Pedagógicos

• Realizar o split no solo
• Realizar o salto estendido com queda em split.
• Habilidades principais: força, flexibilidade e velocidade.
• Ações principais: Tronco: alinhado; Membros

superiores: flexão de ombros  e cotovelos estendidos;
Membros inferiores: flexão plantar, flexão e extensão do
quadril, extensão de joelhos.
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