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Resumo Resumen Abstract 

A Ginástica Artística Feminina (GAF) se tornou um esporte mais conhecido em nosso país. 

Tal fato vem colaborando para o crescimento dos praticantes no Estado do Rio de Janeiro 

(RJ). Mas claramente, as pesquisas não acompanharam esse crescimento. Nesse sentido, 
decidimos conhecer essa sociedade tendo como objetivo, mapear o maior número de 

praticantes da GAF no Estado do RJ, classificando-os nas linhas de desenvolvimento. A 
pesquisa qualitativa e exploratória investigou através de questionários fechados em eventos da 

GAF em 2012. Os resultados apontaram 74 entidades e 5.485 praticantes, identificados em 

5.340, 97%, na linha de massificação e 145, 3%, na linha de competição. 

PALAVRAS CHAVE: Esporte; Ginástica Artística; Feminina; Vertentes. 

... 

Gimnasia Artística Femenina (GAF) se ha convertido en un deporte muy conocido en nuestro 

país. Este hecho ha estado colaborando para un crecimiento de practicantes en el Estado de 
Rio de Janeiro (RJ). Pero está claro que la investigación no ha acompañado este crecimiento. 

Por ello, hemos decidido reunirnos esta sociedad con el objetivo de asignar el mayor número 

de practicantes de GAF en el Estado de RJ, clasificándolos en las líneas de desarrollo. Un 

estudio cualitativo exploratorio investigado a través de cuestionarios cerrados, en los eventos 

de GAF en el 2012. Los resultados mostraron 74 entidades y 5.485 profesionales, 
identificados en 5340, 97% de la línea de masas y 145, 3%, en la línea de la competencia 

PALABRAS CLAVE: Deporte; Gimnasia Artística; Mujer; Strands. 

... 

The Women's Artistic Gymnastics (WAG) has become a sport better known in our country. 

This fact has been collaborating for growth in the number of practitioners of WAG in the 
State of Rio de Janeiro (RJ). But clearly, the research has not accompanied this growth. We 

have therefore decided to meet this society aiming to map the largest number of practitioners 
of WAG in the State of RJ, classifying them on the lines of development. A qualitative and 

exploratory study investigated through questionnaires in closed events of WAG in 2012. The 
results showed 74 entities and practitioners 5.485, identifying 5.340, 97%, of the line 

massification and 145, 3%, in the line competition. 

KEYWORDS: Sport; Artistic Gymnastics; Women; Strands. 
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Introdução 

Os melhores resultados em competições internacionais e o interesse da mídia voltado para 

a modalidade colaboraram para que a Ginástica Artística Feminina (GAF) se tornasse um 

esporte mais conhecido em nosso país. Mas claramente, esse crescimento não foi 

acompanhado na abordagem de pesquisas sobre a modalidade no Estado do Rio de Janeiro 

(RJ). Nesse sentido, decidimos conduzir essa pesquisa na tentativa de conhecer melhor a 

sociedade da GAF em nosso estado. 

A Ginástica Artística (GA) foi desenvolvida na Alemanha a partir de 1811 por Jahn (1778-

1852), que a revelou como a ginástica de aparelhos e a propagou pela Europa a partir do 

‘bloqueio ginástico’. Fato político que proibiu a prática da modalidade na Alemanha, de 

1820 até 1842, culminando com a formação da primeira Federação de Ginástica do Mundo 

em 1832 na Suíça (Albuquerque & Santos, 1984; Borrmann, 1980; Publio, 2002). 

Esta federação, a partir de em 1921, passou a ser chamada de Federação Internacional de 

Ginástica (FIG) se tornando o órgão máximo que regulamenta mundialmente as regras, 

competições, materiais e tudo que seja relacionado a modalidade (FIG, 2010; Publio, 2002). 

No Brasil, a GA chegou a partir da colonização Alemã no Rio Grande do Sul em 1824. Após 

o período denominado histórico, a ginástica foi oficializada pela Confederação Brasileira de 

Desportos (CBD) filiando-se a FIG em 1951 e realizando os primeiros Campeonatos 

Brasileiros. Somente em 1978 ocorreu a fundação da Confederação Brasileira de Ginástica 

(CBG) com a sua sede no Estado do Rio de Janeiro, a qual representa nosso país utilizando 

os mesmos regulamentos internacionais nos formatos da FIG (Albuquerque & Santos, 1984; 

Castro & Sawasato, 2010; Publio, 2002). 

No Rio de Janeiro, a GA está presente a partir de 1861, quando apareceram as primeiras 

‘Sociedades de Ginástica’ criadas por estrangeiros, na sua maioria pelos Alemães. Entretanto 

foi oficializada, em 1950 com formação da primeira federação brasileira exclusiva da 

modalidade, a Federação Metropolitana de Ginástica (FMG), que mais tarde se tornou 

Federação de Ginástica do Estado do RJ utilizando a sigla FGERJ (FGERJ, 2011; Publio, 2002). 

A GAF do Estado do Rio de Janeiro apresenta em seu cenário atual, poucos clubes 

estruturados para trabalhar com o alto rendimento e quase todos exibem muitos 

problemas. No entanto, as escolinhas de iniciação, embora os problemas também sejam 

muitos, o número de praticantes vem aumentando a cada ano, notando-se visivelmente um 

número superior de praticantes. Estimulados pela mídia e por participações nas 

competições mais populares, como os ‘torneios estudantis’ e as ‘copas’, competições para a 

massificação da ginástica. Estes eventos, com um cunho mais educativo, fortalecem a 

prática da modalidade, podendo-se observar ginásios repletos, com um grande número de 

ginastas competindo ao mesmo tempo. Porém, quanto mais aumenta o nível técnico, mais 

diminui o número de participantes, culminando em um grupo mínimo de três a quatro 

ginastas em nível competitivo internacional. O Estado do Rio de Janeiro sempre ocupou um 

lugar de destaque neste cenário representando o Brasil no grupo competitivo internacional, 

entretanto, existe pouca literatura disponível sobre essa temática. 
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Por esse motivo, tornou-se fundamental estudar os contornos da modalidade neste 

contexto, identificando quem são os praticantes da GAF no Estado do RJ (Capinussú, 2002). 

A ênfase desta pesquisa será a de fornecer maiores informações sobre esta sociedade, para 

proporcionar através desses dados colaborações em futuras estratégias de ação no 

desenvolvimento da modalidade em nosso estado. 

Na tentativa de entender melhor essa questão decidiu-se como objetivo do estudo, mapear 

o maior número de praticantes da GAF do Estado do Rio de Janeiro, classificando-os os em 

suas duas áreas de atuação: a de massificação e a de competição. 

Este estudo justifica-se a partir da aproximação de grandes eventos esportivos no Estado do 

Rio de Janeiro, vislumbrando um momento de grandes oportunidades para a modalidade. A 

relevância desta pesquisa se apresenta devido a pouca literatura disponível sobre essa 

temática. 

A pesquisa se caracterizou em uma abordagem qualitativa e exploratória, apresentando 

como instrumento de investigação na coleta de dados a técnica de questionários fechados. 

Os questionários foram validados por dois doutores e aplicados pessoalmente em eventos 

do universo da GAF em 2011 e 2012, tais como: copas, torneios, campeonatos, cursos em 

todo o Estado do Rio de Janeiro e também coletados por e-mail em profissionais atuantes 

na área. Os dados foram catalogados, tabulados e localizados no Google Earth a fim de 

registrar o maior número de praticantes da GAF no Estado do Rio de Janeiro e ainda 

classificados em suas duas linhas de atuação: a de massificação e a de competição ou alto 

rendimento. 

 

A Ginástica Artística 

É um esporte que se distingue pela grande variedade de movimentos artificiais, dinâmicos 

ou estáticos, de difícil coordenação, executados em condições especiais nos aparelhos, em 

que o nível dos ginastas é avaliado por um grupo de juízes, conforme os critérios de 

dificuldade do programa, a composição e a qualidade de execução (Smolevskiy & 

Gaverdovskkiy, 1996). 

A GA é uma modalidade esportiva desenvolvida através de movimentos executados nos 

aparelhos femininos: salto, paralelas assimétricas, trave de equilíbrio e solo e nos aparelhos 

masculinos: solo, cavalo com alças, argolas, salto, paralelas simétricas, e barra fixa 

(Nunomura & Nista-Piccolo, 2008). 

Já era prática constante antes da Idade Média, mas a Ginástica realmente teve seu impulso 

e revelação como ginástica de aparelhos, com o pai da Ginástica Olímpica (GO), Johann 

Friedrich Ludwig Christoph Jahn, (1778-1852) e seus discípulos. Como relatam Borrmann 

(1980) e Publio (2002), Jahn escreveu dois livros, um publicado em 1810 denominado ‘Die 

Deutsche Volstum’ (A Nação Alemã) e em 1816 o ‘Die Deutsche Turnkunst’ (A arte da 

ginástica), ambas as obras políticas que exaltavam a nacionalidade alemã. Ele desenvolveu a 

Ginástica na Alemanha fundando o primeiro ginásio ao ar livre em 1811, na ‘Floresta de 

Hasenheide’, considerado um ‘playground’. Ele defendia à Ginástica Patriótica, usando-a 
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como treinamento militar para a juventude prussiana, no tempo da guerra de libertação 

contra Napoleão. Por questões políticas, a ginástica foi proibida na Alemanha, de 1820 a 

1842, fato conhecido como ‘Bloqueio ginástico’, provocando a migração de seus seguidores 

para outros países da Europa, onde grandes ginásios ao ar livre começaram a aparecer, 

assemelhando-se a parques de aventura. 

Na Suíça, este movimento foi desenvolvido por Clias, culminando na formação da 

‘Sociedade Federal de Ginástica’, em 1832, a mais antiga agremiação de Ginástica do 

Mundo (Albuquerque & Santos, 1984). 

Em 1881 foi criada a Federação Européia de Ginástica (FEG), a mais antiga instituição da 

Ginástica, que mais tarde deu origem à atual Federação Internacional de Ginástica (FIG). A 

FEG realizou em Anvers, na Bélgica, em 1903, o primeiro Torneio Internacional de Ginástica, 

que a partir de 1934 passou a se chamar ‘Campeonato do Mundo de Ginástica’ (FIG, 2011; 

Publio, 2002). 

A primeira competição de GA ocorreu nos primeiros Jogos Olímpicos (JO) em Atenas, em 

1896 para os homens. As mudanças foram feitas gradualmente, em cada competição 

olímpica. Nos JO de 1952 em Helsínki, Finlândia, aconteceram as maiores revoluções da 

ginástica mundial marcando os formatos atuais, com a FIG trabalhando lado a lado com o 

Comitê Olímpico Internacional (COI). Foram estabelecidas as categorias masculina e 

feminina, com as provas individuais e por equipe acrescidas de uma apresentação em 

conjunto. Foi o primeiro em que as mulheres foram autorizadas a concorrer no programa 

de quatro aparelhos e também as competições por equipe. Nesta época as competições de 

GA passaram a se realizar em ginasios cobertos, por causa das grandes dificuldades com as 

mudanças de temperatura. Podemos observar, sempre após os JO, a reformulação de suas 

regras, dos aparelhos e dos valores dos exercícios, todos apresentados em um sistema de 

avaliação criado pela FIG, para ser usado mundialmente, denominado Código de Pontuação 

(CP) (Nunomura & Nista-Piccolo, 2008). Os JO ocorrem de quatro em quatro anos, já os 

Campeonatos Mundiais (CM) são realizados todos os anos, valendo como classificatória 

para os JO, além das várias etapas da ‘Copa do Mundo’ (FIG, 2011; Publio, 2002). 

 

Federação Internacional de Ginástica – FIG 

A FIG é a entidade internacional que dirige mundialmente a Ginástica Artística Masculina 

(GAM), Ginástica Artística Feminina (GAF), Ginástica Rítmica (GR), Ginástica de Trampolim 

(GTR), Ginástica Aeróbica Esportiva (GAE), Ginástica Acrobática (GAC) e Ginástica Para Todos 

(GPT). Tem como finalidade popularizar e difundir pelo mundo sua modalidade, 

regulamentando, sistematizando e organizando toda essa complexa estrutura. Conta com 

quatro federações continentais: a União Asiática, a Européia, a Africana e a Pan-americana 

de ginástica, 130 federações filiadas, e possui uma equipe de 25 pessoas trabalhando na 

sua sede internacional em Lausanne, Suiça, sede do Comitê Olímpico Internacional. Isto faz 

da ginástica uma das maiores organizações desportivas do mundo. A GAF da FIG 

apresentou 1284 ginastas cadastradas no ano de 2011. Hoje, a GA, praticada em todo o 

mundo, é um dos esportes mais populares do programa olímpico e também um dos mais 
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exigentes (FIG, 2011). Com o objetivo de divulgar a GA, a FIG trouxe em 1973, os melhores 

ginastas do mundo para uma turnê no Brasil e também proporcionou para os brasileiros 

uma doação de oito jogos completos de aparelhos oficiais, estimulando vários estados a 

pratica da modalidade (Publio, 2002). 

 

A Ginástica artística no Brasil 

Segundo Publio (2002) e COB (2012), a Ginástica no Brasil se iniciou com a colonização 

alemã no Rio Grande do Sul, em 1824, mas só em 1942, surgiu o primeiro departamento de 

ginástica junto à ‘Federação Atlética Rio-grandense’ (FARG). Seis anos depois foi fundada, 

em 02 de junho de 1948, a ‘Federação Paulista de Ginástica e Halterofilismo’, mas a primeira 

federação independente da modalidade foi a ‘Federação Metropolitana de Ginástica’ (FMG), 

fundada em 11 de maio de 1950, no Rio de Janeiro. A partir da união dessas três 

representações esportivas, a Ginástica se filiou em 1951 à Confederação Brasileira de 

Desportos (CBD), único órgão nacional reconhecido internacionalmente, oficializando a 

Ginástica com sua filiação à Federação Internacional de Ginástica e realizando oficialmente 

os primeiros Campeonatos Brasileiros de Ginástica, também no mesmo ano. 

 

Confederação Brasileira de Ginástica - CBG 

Em 25 de novembro de 1978 ocorreu a fundação da Confederação Brasileira de Ginástica 

(CBG), logo após desmembrar-se da Confederação Brasileira de Desportos (CBD). 

Inicialmente, contou com oito federações filiadas e a sua primeira sede localizada em uma 

escola no Rio de Janeiro, com a professora Berenice Arruda de Albuquerque como 

Presidente da Comissão Técnica de Ginástica Olímpica Feminina (GOF), assim denominada 

nesta época. Em 1979, a CBG promoveu o primeiro Torneio Nacional Individual de Ginástica 

no Ginásio Poliesportivo do Ibirapuera, em São Paulo, com a divisão das despesas entre os 

participantes, já que a CBG não possuía verbas próprias. Nesta competição a campeã 

feminina foi a carioca Silvia dos Anjos, esse fato é relatado por Publio (2002) e CBG (2011). 

A CBG é uma instituição privada sem fins lucrativos e todas as suas modalidades são 

tratadas pela FIG. Assim como seus regulamentos técnicos e códigos de pontuação, onde 

estão contidas as regras da ginástica, são regidos pela FIG. Nestes instrumentos estão 

estabelecidos todos os fatores que envolvem eventos mundiais e os JO. Isto abrange um 

enorme elenco de obrigações a serem observadas quanto à conduta dos participantes, às 

regras especificas de cada aparelho das diferentes modalidades. As competições Nacionais 

se apresentam de acordo com o calendário da CBG, que por sua vez é baseado no 

calendário da FIG. A CBG representada por seus comitês técnicos prepara os regulamentos 

e escolhe seus árbitros. Realiza por ano um campeonato brasileiro de cada categoria e dois 

‘Torneios Nacionais’, que são eventos com um nível técnico inferior, ainda promove um 

Torneio Estudantil da Caixa, de nível escolar, nos Centros de iniciação da modalidade com 

materiais doados pelo ‘PROJETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL’. 
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A partir de sua primeira gestão no Estado do Rio de Janeiro a CBG teve a sua sede 

localizada em vários estados brasileiros, porém concentrou a maior permanência em 

Curitiba no Estado do Paraná, onde cresceu e se transformou em uma das maiores 

confederações brasileiras. Na presidência da CBG, a professora Vicélia Ângela Florenzano 

ficou por cinco gestões, de 1991 á 2008, no total de 17 anos, fato também inédito na 

história da Ginástica. Após da terceira gestão da professora Vicélia Angela Florenzano, 

culminando com o apoio financeiro disponibilizado pelo COB em parceria com a CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL (CEF) é que a GAF conseguiu vislumbrar uma carreira internacional 

mais promissora onde os ginastas tinham suas passagens pagas pela CBG. Até então, 

haviam inúmeras dificuldades para a participação em competições internacionais. Foi nesta 

gestáo que a GAF brasileira se estruturou montando um Centro Técnico de Treinamento de 

primeiro mundo, denominado, ‘Centro Olímpico’, mais uma vez, o objetivo deste Centro de 

Treinamento era uma competição específica, seu foco principal era os JO de Pequim em 

2008 (CBG, 2011; Publio, 2002). 

 

A ginástica artística do Estado do Rio de Janeiro 

Após a sua chegada ao Rio Grande do Sul, à ginástica patriótica de Jahn, que já havia se 

tornado um intenso movimento social na época, seguia em direção a São Paulo e chegava 

ao Rio de Janeiro (Borrmann, 1980). Os primeiros registros sobre a modalidade no estado 

aparecem a partir de 1861 com o início das primeiras ‘Sociedades de Ginástica’ criadas por 

estrangeiros, na sua maioria pelos Alemães. Em 1861- Deutscher Turnverein in Rio de 

Janeiro, em 1868 - Real Sociedade Club Esportivo Português, em 1871 – Société Française 

de Gymnastique e em 1909 – Turnverein Rio de Janeiro 1909 e Deutscher Turn-und 

Sportverein. Como conta Publio (2002), durante esse período, denominado heróico, muitas 

manifestações como torneios aconteciam entre as equipes praticantes da ginástica dos 

grandes centros do RS, SP e RJ. 

Em 1945, os cariocas participaram do ‘1º Campeonato Brasileiro de Ginástica de Aparelhos 

e Solo’, extra-oficial. Foi publicado assim pela Gazeta Esportiva, mas a ginástica ainda não 

era oficializada no Brasil. O evento interestadual foi realizado pela Associação de 

Professores de Educação Física do Estado de São Paulo (APEF), sendo o primeiro 

acontecimento a abordar a participação feminina na GA (Publio, p.196, 2002). 

Gradativamente a ginástica foi se desenvolvendo e em 1950, foi realizado no Rio de Janeiro, 

o ‘1º Festival Internacional de Ginástica Olímpica’, promovido pela Real Sociedade Club 

Ginástico Português, na quadra do Tijuca Tênis Clube (TTC). O festival teve a participação da 

Federação Paulista de Ginástica e Halterofilismo (FPGH); da Federação Riograndense de 

Ginástica (FARG); do Clube Ginástico Desportivo (CGD); da Escola de Educação Física do 

Exército (Esefex); da Escola da Aeronáutica e do Club Ginástico Português. Neste mesmo 

ano, em 11 de maio de 1950, ocorreu à fundação da primeira federação independente da 

modalidade a Federação Metropolitana de Ginástica (FMG). Embora a FMG tenha sido 

fundada em 1950, só em 1954 realizou o seu ‘1º Campeonato Estadual de Ginástica’. 
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Também em 4 de dezembro de 1954, foi realizada, no ginásio do TTC, uma demonstração 

da equipe japonesa, vice-campeã mundial de Ginástica (Publio, 2002). 

Outro fenômeno ocorre a partir de 1949, os Jogos da Primavera. Segundo Mourão (2000), a 

participação da mulher carioca nos Jogos da Primavera foi o termômetro da esportivização 

feminina no Rio de Janeiro. Organizado pelo Jornal dos Sports com a duração de 23 anos 

consecutivos, provocaram a inserção feminina no cenário esportivo. O simbolismo desta 

competição representava para a mulher muito mais do que momentos de congraçamento e 

rara beleza, provocavam a participação feminina intensificando as práticas esportivas 

incluindo a modalidade da GAF (Mourão, 2000). 

Em 1951 iniciaram-se as competições oficiais, organizadas pelo Conselho de Assessores de 

Ginástica da CBD. Desta forma, a Ginástica de aparelhos havia ganhado maior espaço no 

Rio de Janeiro sendo desenvolvida na Escola de Educação Física do Exército (Esefex) pelo 

Tenente Osiris Cardoso Labatut Rodrigues por volta de 1959 e depois pelo Major Mauricio 

Duque Bicalho, que trabalhou muito pela Ginástica nesta época. Na Escola Nacional de 

Educação Física do RJ, pelo professor Hans Prochownick, no Clube Ginástico Desportivo 

(CGD-1909-RJ), Escola da Aeronáutica e no Club Ginástico Português (Publio, 2002). Ainda 

nesta época, em 1953, chega ao Brasil Enrique Wilson Libertare Rapesta, técnico, argentino 

que se radicou em nosso país no Rio de Janeiro. Atleta de alto nível possuía grande 

conhecimento no esporte, impulsionando assim, a ginástica em nosso Estado. Ficou 

responsável pelo treinamento do CGD-1909-RJ, mais conhecido como Clube Alemão e 

localizado dentro do Colégio Cruzeiro no Centro do Rio de Janeiro e também pelo Colégio 

Anglo-Americano. O professor Rapesta foi responsável pela formação de gerações de 

ginastas brasileiros; masculinos e femininos, e pela formação de técnicos, professores e 

educadores. Ainda relatado por Publio (2002) o ‘2º Campeonato Brasileiro de Ginástica’ 

também foi realizado em 1953, em Porto Alegre destacando em 6º lugar a carioca Brunhilde 

Sochnchen representando a FMG. 

O Tenente Osiris Cardoso Labatut Rodrigues realizou o curso de instrutores da Escola de 

Esefex, no ano de 1957, foi diretor geral dos Jogos da Primavera de 1961 a 1964 e instrutor 

da Esefex, apresentando grande importância na divulgação e treinamento da GA (Esefex, 

2012). 

Em 1960, o Major Maurício Duque Bicalho realizou o curso de instrutores da EsEFEx, foi 

destaque da GO brasileira e diretor do Departamento de Educação Física Esportes e 

Recreação de Brasília (Esefex, 2012). 

Em 1963 o professor Rapesta preparou a equipe brasileira para a participação nos Jogos 

Pan-americanos realizados pelo COB em São Paulo (COB, 2012; Publio, 2002). 

Durante o mês de janeiro, de 1964, a Escola Nacional de Educação Física e Desportos 

(ENEFD) realizou um Curso de Iniciação de Ginástica sob a direção do professor Hans 

Prochownick, com a colaboração dos alunos José Arruda de Albuquerque Filho, Guilherme 

Abtibol, Paulo Phillips, Luiz Carlos Quintanilha e Sônia Dalva Martyres. Para Areno (1964), 

este curso inspirou o início da escolinha de ginástica da ENEFD. A escolinha de GA da 

ENEFD continuou funcionando em 1965, com o ex-aluno, agora professor, Luiz Carlos 
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Quintanilha, que ainda montou uma equipe que competiu nos jogos juvenis com grande 

sucesso (Areno, 1965). 

A partir de 1965, o professor José Arruda de Albuquerque Filho, atleta da equipe de GAM 

treinada pelo professor Rapesta, já havia entrado na universidade, e passa a ministrar aulas 

na sede campestre do CGD-1909-RJ. Os treinos se intensificaram, ampliando-se com a 

presença feminina em turmas mistas e aulas nos finais de semana (Publio, 2002). 

Também afirma Publio (2002) que o primeiro código de pontuação utilizado no Brasil foi 

traduzido pelo professor Rapesta, em 1966, no Rio de Janeiro, entretanto, sua impressão só 

ocorreu em 1980, custeado pelo Projeto Impacto. 

Em 1968, foi montada a primeira equipe de treinamento de GAF no Clube de Regatas Vasco 

da Gama (CRVG), com o professor José Arruda de Albuquerque Filho e com a professora 

Berenice Arruda, vinda do Rio Grande do Sul, ainda como ginasta da seleção brasileira.  E 

compondo esta equipe as ginastas Dayse Brandão e Selina Braga. 

A partir de 1969, o professor Guilherme Abtibol, que lecionava na cadeira de GO na 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e coordenava o Curso de Mestrado em 

Educação Física da ENEFD, foi um grande incentivador da modalidade, dedicando-se à 

formação e à qualificação dos professores de educação física na atuação com a GA (Ramos, 

2009). 

A partir de 1970, o professor José Arruda passou a ocupar o cargo de coordenador de 

Educação Física do Estado do Rio de Janeiro, montando nas principais escolas estaduais, 

núcleos de GA (Publio, 2002). 

Em 1973, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) oferece o primeiro de quatro Cursos 

Nacionais de GA para capacitação profissional, objetivando a participação dos atletas nos 

Jogos Escolares Brasileiros (Publio, 2002). 

Em 1977, foi apresentado no '1º Seminário Internacional de Educação Física Escolar', 

realizado pela Universidade Gama Filho (UGF), um trabalho intitulado: 'A Ginástica Olímpica 

na Educação Física Escolar' de autoria dos professores José Arruda de Albuquerque Filho e 

Berenice Arruda. O trabalho apresentava como principal objetivo a conscientização dos 

professores na atuação da GA como atividade utilizada na educação física escolar, 

demonstrando o desenvolvimento de aptidões físicas e qualidades biopsicossociais que 

levam o educando a uma formação básica e segura para a prática de qualquer modalidade 

esportiva ou similar, ou tão somente uma melhor formação moral do indivíduo (Desporto, 

1977a). 

No mesmo ano, por iniciativa do CBD, foi realizado o '2º Festival Internacional de Ginástica 

Olímpica' com apresentações em vários estados brasileiros com os Campeões Olímpicos 

dos Jogos de Munique e de Montreal, com objetivo de divulgar a prática da modalidade 

(Desporto, 1977b). 

Ainda em 1977, o CBD, no cumprimento de suas finalidades, edita uma Coletânea 

Desportiva, de autoria do General Antônio Pires de Castro Filho, a fim de tornar mais 

acessíveis os conhecimentos sobre o desporto, disponíveis somente aos pesquisadores da 
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época. A obra Esporte por esporte descreve detalhadamente a evolução técnica e histórica 

sobre 19 esportes olímpicos incluindo a GA (Desporto, 1977b). 

Nesta época a GAF do Estado do RJ já alcançava melhores colocações na seleção brasileira, 

apresentando grande desenvolvimento no alto rendimento, destacando-se as seguintes 

equipes de GAF: CGD-1909-RJ, com o professor Guilherme Abtibol; do TTC, com a 

professora Berenice e o professor José Arruda de Albuquerque Filho; da Universidade Gama 

Filho (UGF), com o professor Mário César de Carvalho; do Fluminense Futebol Clube (FFC), 

com o professor Washington Corrêa Ribas e a equipe do Clube de Regatas do Flamengo 

(CRF), com o professor Sérgio Jatobá. 

Em 1980, o professor de GA da UERJ, Guilherme Abtibol, escreve um livro com a proposta 

de levar o conhecimento e a aprendizagem da ginástica olímpica para vários lugares do 

país (Abtibol, 1980). 

Neste mesmo ano o Rio de Janeiro foi palco do projeto ‘Medalha de Ouro’, idealizado e 

patrocinado pelo Coronel Roquete, proprietário do Colégio Impacto. Contou com a 

coordenação técnica do professor José Arruda de Albuquerque Filho e da professora 

Berenice Arruda de Albuquerque. Pela primeira vez, foi organizado, um Centro de 

Treinamento da GAF, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes - Marinha 

(CEFAN), com o apoio da Marinha do Brasil, composto por uma equipe multidisciplinar com 

os melhores profissionais da época, incluindo nutricionista, psicologo e preparador físico e 

com a presença de técnicos soviéticos, desta forma, foi implantado o sistema de seleção 

concentrada no Rio de Janeiro. Com objetivos de aprimoramento técnico para a 

participação nos JO de Los Angeles em 1984. No mesmo ano, seguindo esse exemplo, em 

São Paulo, a Secretaria Municipal de Esportes montou o Programa ‘Adote um Atleta’ com os 

mesmos objetivos de treinamentos para várias modalidades olímpicas (Publio, 2002). 

Com o objetivo de diminuir o tempo das competições, foi idealizado pelo professor Sérgio 

Bastos, em 14 de agosto de 1982, um novo formato de evento, onde muitos atletas podiam 

participar ao mesmo tempo, as ‘copas’. A ‘1ª COPA VASCO DE GINÁSTICA’ apresentava 

séries obrigatórias do Nível cinco da FGERJ, nos aparelhos: salto, paralelas e solo, masculino 

e feminino, apenas para a categoria mirim. A primeira Copa reuniu 124 atletas, a segunda 

244 e a terceira 503 atletas. Com esse crescente aumento no número de participantes foram 

colocadas várias bancas de arbitragem e estabelecida à premiação quase que 

simultaneamente. Este formato de evento foi divulgado na comunidade da GA e dentro de 

alguns anos estavam sendo realizados por várias entidades, tornando-os eventos de 

massificação mais concorridos da modalidade (FGERJ, 2012). 

Citamos como exemplo, na cidade de Niterói, o maior evento nacional de massificação da 

modalidade, a XXVIII COPA AABB-NITERÓI DE GINÁSTICA, que apresentou em 2010 sua 28ª 

edição, contando com a participação de 1.300 ginastas (Ginástica Niterói, 2010). Este 

evento, já ocorre desde 1982, na cidade de Niterói, com vários níveis e modalidades de 

competição, sendo considerado tradicional e um grande incentivador para a prática da GAF. 

Para a realização desses eventos é necessário ter a chancela da FGERJ, isso quer dizer ter a 

autorização para realizá-los dentro de algumas normas de segurança e organização 
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descritas pela federação. As entidades participantes não precisam ser filiadas à FGERJ, 

podem participar com um número ilimitado de atletas, e com qualquer categoria. Os 

horários de apresentação são agendados no momento da inscrição e ainda apresentam a 

sua premiação por percentual de aproveitamento, divididas em 1º, 2º, 3º lugares e 

Participação. Desta forma, todos os atletas podem ganhar medalhas de acordo com a 

porcentagem de suas notas. Os atletas que receberem notas de 90 pontos a 100 pontos 

ficam com o 1º lugar; os que receberem notas de 80 pontos a 8.99 pontos ficam com o 2º 

lugar; os que receberem 70 pontos a 7.99 pontos ficam com o 3º lugar e os atletas que 

obtiverem notas menores que 70 pontos recebem medalha de Participação. Desta forma, 

todos são avaliados, sabendo em que exercícios precisam melhorar, mas levam a medalha 

como forma de incentivo à prática da modalidade (FGERJ, 2012). 

O exemplo, da atleta Jade Barbosa em sua primeira competição em uma Copa em 1999, 

também é citado em Ginástica Niterói, (2010). Pode-se dizer que, no caso de Jade Barbosa, 

o evento colaborou como estímulo para á prática da modalidade em uma carreira 

promissora. 

Em 1987, foi realizado no ginásio do Complexo Caio Martins, na cidade de Niterói um 

evento de competição da GA no formato das COPAS, denominado ‘GINASRIO’, ginástica no 

Rio. O objetivo deste evento era a massificação da GA no Estado do Rio de Janeiro. 

Já em junho de 1990, foi realizado na Esefex do RJ o ‘1º Curso Nacional de Ginástica 

Olímpica Aplicada a Crianças de 5 a 7 anos’, ministrado pelos professores: Berenice Arruda, 

José Arruda de Albuquerque Filho, Andréa Ferreira João e Marcelo Cermak. O curso tinha o 

objetivo de melhorar a qualificação dos técnicos da GAF (FGERJ, 2012). 

Nesta época, o clube de Regatas do Flamengo (CRF) também apresentava treinamento de 

alto rendimento com o professor Sérgio Jatobá. Mais tarde, este trabalho teve continuidade 

com a professora Georgette Vidor, que começou a dar aulas no Fluminense, mas logo 

passou a coordenar a equipe de GAF do CRF. 

A professora Georgette Vidor foi responsável pela nova estruturação da GAF no CRF, 

coordenando a formação das equipes em todas as categorias e vislumbrando, a partir da 

participação da atleta Luisa Parente, melhores colocações em competições internacionais. 

Também detectou em Daniele Hypólito um talento para a modalidade, tornando-a uma das 

melhores atletas da atualidade. 

As novas concepções sociais assumidas pelos esportes contemporâneos, já haviam se 

solidificado trazendo maiores incentivos financeiros das políticas públicas e patrocínios 

privados para o desenvolvimento do esporte e assegurando a participação da GA brasileira 

nos JO (Tubino, 2011). 

A partir de 1999 a GAF brasileira passa por seu melhor período em relação as grandes 

conquistas (CBG, 2010). Entretanto, as ginastas cariocas de alto rendimento, ficaram 

afastadas do Rio de Janeiro por um longo período. De 1999 á 2008. A CBG estruturou e 

montou um Centro de Treinamento para a GAF em Curitiba, a partir do apoio financeiro 

recebido pelo COB e outras parcerias com empresas privadas. Nesta fase foram 
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conquistadas as melhores posições no âmbito internacional, destacando-se nos 

Campeonatos Mundiais de Ghent, na Bélgica, em 2001, onde Danielle Hipólyto (RJ) 

consegue o 2º lugar no solo. Em Anaheim, nos USA, em 2003, onde Daiane dos Santos (RS) 

conquistou o inédito 1º lugar no solo e em Stuttgart, na Alemanha em 2007, onde Jade 

Barbosa (RJ) consegue a medalha de 3º lugar na classificação individual geral, que é média 

da soma dos quatro aparelhos, se tornando a ginasta mais completa. E nos JO a 

participação brasileira ficou com as melhores premiações de Danielle Hypólito (RJ), o 20º 

lugar, em Sydney, na Austrália, em 2000. Em Atenas, na Grécia, em 2004, mais uma vez, 

Danielle Hypólito (RJ), consegue o extraordinário 12º lugar, ao lado do 16º lugar alcançado 

por Camila Comin (PR) e o 9º lugar da equipe feminina. E em Beijing, na China em 2008 foi 

a vez de Jade Barbosa conseguir o 10º lugar e Ana Cláudia Silva em 22º lugar, a equipe 

feminina conseguiu diminuir uma colocação alcançando o 8º lugar (COB, 2012; Publio, 

2002). 

 

Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro – FGERJ 

Com a denominação de Federação Metropolitana de Ginástica (FMG), foi fundada em 11 de 

maio de 1950 passando posteriormente a ser chamada Federação Carioca de Ginástica 

(FCG). Sua fundação ocorreu a partir das seguintes entidades: a Associação Atlética Banco 

do Brasil (AABB), Associação Cristã de Moços (ACM), Clube Ginástico Desportivo do Rio de 

Janeiro (CGD-1909-RJ), Clube Militar da Reserva do Exército, Clube de Regatas do Flamengo 

(CRF), Clube de Regatas Vasco da Gama (CRV), Olympico Clube, Real Sociedade Clube 

Ginástico Português, Serviço de Recreação Operária do Ministério do Trabalho e Tijuca 

Tênis Clube (TTC).  Posteriormente, foi chamada de Federação Carioca de Ginástica (FCG) e 

a partir de 15 de Março de 1975 se tornou Federação de Ginástica do Estado do Rio de 

Janeiro (FGERJ, 2011). 

Segundo documentos e relatos do professor Sérgio Bastos, foram presidentes da FGERJ: de 

1950 a 1956: Prof. Octacílio Souza Braga, de 1957 a 1958; Dr. José Müller Alves, de 1959 a 

1960; Orlando de Souza, de 1961 a 1965, Prof. Alfredo Colombo, de 1966 a 1967; Capitão 

do Exército Justo Botelho Santiago, de 1968 a 1969; Prof. Washington Corrêa Ribas, de 1970 

a 1971; Prof. Fernando Samico, em 1972. Assumiu o cargo em março e em agosto 

abandonou assumindo o Dr. Paulo dos Santos Teixeira (mandato de 6 meses). Em 23 de 

março de 1975, em decorrência da absorção pela Federação Carioca de Ginástica do 

Departamento de Ginástica da Federação Fluminense de Desportos (FFD), passou a se 

chamar Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro, FGERJ, na fusão do Estado da 

Guanabara com o Estado do RJ. Assumiram a sua presidência, respectivamente: de 1972 a 

1975, o engenheiro Antônio Carlos Junqueira de Moraes; de 1976 a 1977, José de Almeida 

Alentejano; e em 1978, Luís Bernardino Santos Soares que ficou somente oito meses, de 

março a outubro, deixando o cargo com Ana Maria Neri dos Santos, a vice-presidente que 

interinamente convocou eleições. Ela foi a primeira mulher a dirigir uma federação 

esportiva, sendo eleita de 1979 a 1980. Em 1981, foi eleito o jornalista Norte Victor do 

Brasil, cujo mandato dura três meses, pois assume em março e pede demissão em maio, 
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deixando o cargo para o vice-presidente administrativo, Orlando Machado Sobrinho, que 

assumiu de junho a dezembro e convocou eleições. Foi eleito e permaneceu no mandato 

durante sete anos, de 1982 a 1988. De 1989 a 1991, Zaven Bogocian; de 1992 a 1994, 

Geraldo Medeiros. Em seguida, foi eleito para o período de 1995 a 1997, o engenheiro, 

Moacyr da Cunha Chaves que – segundo consta no site da FGERJ – não prestou contas da 

verba de R$ 120.000,00, recebida do Estado do RJ, sendo o responsável pela dívida 

adquirida na federação, prejudicando a FGERJ até 2010. De 1998 a 1999, o Prof. Ruy 

Marcondes assumiu a presidência da Federação e não cobrou a prestação de contas do 

mandato anterior, renunciando em 10 de gosto de 1999, não chegando a cumprir o 

mandato de quatro anos, assumindo em seu lugar a vice-presidente Andréa João, de 1999 a 

2000, convocando as eleições e sendo eleita de 2001 a 2004, também reeleita de 2005 a 

2009, e de 2009 a 2012, quando conseguiu em 2010, que, finalmente, o Estado perdoasse a 

dívida da Federação, ficando então arquivado este processo (FGERJ, 2011). 

Quadro 1 - Gestões da FGERJ (1950-2012) 

Ano Presidente 

Com o nome Federação Metropolitana de Ginástica 

1950-1956 Prof. Octacílio Souza Braga 

1957-1958 Dr. José Müller Alves 

1959-1960 Orlando de Souza 

1961-1965 Prof. Alfredo Colombo 

1966-1967 Capitão do Exército Justo Botelho Santiago 

1968-1969 Prof. Washington Corrêa Ribas 

1970-1971 Dr. Fernando Samico 

1972 Dr. Paulo dos Santos Teixeira (6 meses) 

Em 23/03/1975 a Federação passou de Federação Carioca de Ginástica - por causa da fusão com o Estado do RJ, para 

Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro. 

1972-1975 Engenheiro Antônio Carlos Junqueira da Moraes 

1976-1977 José de Almeida Alentejano 

1978 Luís Bernardino Santos Soares (8meses) 

1978 Ana Maria Neri dos Santos - 1ª mulher a dirigir uma Federação Esportiva 

1979 a 1980 Ana Maria Neri dos Santos foi eleita 

1981 Jornalista Norte Victor do Brasil 

1981 Jornalista Orlando Machado Sobrinho 

1982-1988 Jornalista Orlando Machado Sobrinho (foi eleito) 

1989-1991 Zaven Bogocian 

1992-1994 Geraldo Medeiros 

1995-1997 Engenheiro Moacyr da Cunha Chaves não prestou contas da verba de R$ 120.000,00 recebida do 

Estado do RJ. 

1998-1999 Prof. Tuy Marcondes - Assumiu e não cobrou prestação de contas do Moacyr (renunciou em 10 de 

Agosto de 1999) 

1999-2000 Prof.ª Andréa João (assumiu a presidência porque era vice) 

2001-2004 Prof.ª e Mestra Andréa João (eleita) 

2005-2008 Prof.ª e Mestra Andréa João (reeleita) 

2009-2012 Prof.ª e Mestra Andréa João (reeleita) 

Fonte: Bastos, 2012. 
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Atualmente a FGERJ é uma associação civil de caráter esportivo sem fins lucrativos ou 

econômicos. Conforme dispõe em seu estatuto, compete dirigir, organizar e fomentar no 

Estado do Rio de Janeiro a prática das sete modalidades da ginástica: GAF, GAM, GR, GTR, 

GAE, GPT e GAC, como na FIG. Para o desenvolvimento das modalidades, a FGERJ realiza 

anualmente Campeonatos Estaduais, Avaliações de Nível, Seletivas, Eventos Amistosos, 

Copas, Cursos técnicos e de arbitragem, Festivais de Ginástica, Apresentações (shows), 

Clínicas de Treinamento e Intercâmbios. Atualmente, a FGERJ não conta com nenhum 

auxílio governamental para sua manutenção; sobrevive apenas da arrecadação das taxas de 

seus filiados. A presidente e sua diretoria, composta por oito pessoas, entre elas ex-técnicos 

de seleção brasileira e árbitros internacionais, colaboram gratuitamente com a Federação. 

Ainda cabe ressaltar que a FGERJ esperou por nove anos até o arquivamento, no dia 21 de 

maio de 2010 da dívida adquirida pelo presidente Moacyr da Cunha Chaves em 1997, que a 

impedia de receber qualquer apoio financeiro. É administrada por um Presidente, um Vice-

presidente, três Membros na Comissão de contas, mais dois suplentes, e em cada 

modalidade apresenta um Diretor técnico e uma equipe de assessores. Contando com 

vários atletas nas seleções brasileiras destas modalidades, inclusive participantes em JO. E 

ainda na ‘massificação’, a popularização da GAF no Estado do Rio de Janeiro com o 

aumento das escolinhas em academias, colégios e clubes, mais accessíveis, desenvolvendo 

grande número de praticantes e aumentando assim, as chances de revelação de talentos 

para a modalidade. 

A FGERJ é responsável pela chancela e fiscalização dos eventos da GAF, onde se incluem as 

‘copas’, os ‘torneios estudantis’, os ‘campeonatos estaduais’, entre outros. No ano de 2010, 

a FGERJ apresentou 31 entidades filiadas efetivas, dessas, 20 entidades, praticam a 

modalidade da GAF, e seis participaram do Campeonato Estadual de GAF 2010, totalizando 

a participação de 93 ginastas (FGERJ, 2011). 

 

Quadro 2 - Filiados efetivos da FGERJ em 2010 

Entidade Modalidade Cadastros 

1. A! Body Tech GAF 10 

2. A. M. Ribeiro e Silva GAE - 

3. AABB - Niterói GAF 12 

4. AABB - Tijuca GAF e GR - 

5. Academia Aerodinâmica GAF e GAE - 

6. Ação Social Frei Gaspar GAF e GR - 

7. Acrogym GAF e GR - 

8. Akxe Sportside Clube GAF - 

9. Andréa João GAF - 

10. Associação Educacional Plínio Leite GR e GPT - 

11. Associação Gente Brasil GR e GPT - 

12. CCER Monte Sinai GAF - 

13. Centro Esportivo Miécimo da Silva GAF - 
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14. Centro Social S. Ferraz GAF 9 

15. Clube de Regatas do Falmengo GAF 27 

16. Clube de Ragatas Icaraí GR - 

17. CPM do Colégio Militar do RJ GTR - 

18. Esporte Clube Cocotá GR - 

19. Academia Flic Flac do Clube Naval Piraquê GAF - 

20. Fluminense Football Club GAF 16 

21. L R 2000 Empreendimentos A e D Alfa Cem GAE - 

22. Marina Barra Clube GR - 

23. Núcleo de G. Olímpica Tatiana Figueiredo GAF e GTR - 

24. Prefeitura Municipal de Piraí GAF - 

25. Prefeitura Municipal de Volta Redonda GAF e GTR - 

26. Profiesportes GAE - 

27. Qualivida GAF 19 

28. Rio Swim Academia GAF e GR - 

29. Sociedade Culturale Vigor Físico do RJ GAE - 

30. Tijuca Ténis Clube GAF e GR - 

31. UEVOM GAF - 

Total 93 

Fonte: FGERJ, 2011 (adaptado pelo autor). 

 

Em 2011, a FGERJ realizou no dia 08 de outubro de 2011 o “IV Torneio Estudantil” no 

ginásio do Maracanãzinho. O evento teve o objetivo de massificar e unificar os projetos da 

Ginástica Artística, da Ginástica Rítmica, da Ginástica de Trampolim, da Ginástica Aeróbica e 

da Ginástica Para Todos que se realizam nas redes escolares públicas e privadas, clubes 

escolares, vilas olímpicas, projetos sociais, academias, universidades, clubes entre outras 

instituições do Estado do Rio de Janeiro. Contou com a participação de entidades filiadas e 

não filiadas a FGERJ totalizando a presença de 645 participantes da modalidade da 

Ginástica Artística (FGERJ, 2011). 

 

Quadro 3 - Participantes do Torneio Estudantisl da FGERJ - 2011 

N.º Entidade Atletas 

1 Academa Aerodinâmica 18 

2 ACM - Ilha 16 

3 Clube de Regatas Vasco da Gama 5 

4 Centro de Excelência CAIXA - Jovem Promessa de Ginástica 64 

5 Centro Esportivo Miécimo da Silva 39 

6 Colégio Verbo Divino 7 

7 Colégio Brigadeiro Newton Braga 16 

8 Colégio Nossa Senhora do Amparo 12 

9 Clube dos Funcionários da CSN 16 

10 Clube de Regatas do Flamengo 28 

11 Centro Escolar do Engenho de Dentro 4 
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12 Estrelas Voadoras/Casa da Praia Clube-São Pedro da Aldeia 12 

13 Escola Municipal República Dominicana 12 

14 Escola Municipal Brasil 38 

15 Escola de Ginástica Prefeitura de Piraí 11 

16 Escola Martins Pescador 11 

17 Flic-Flac - Clube Naval Piraquê 33 

18 Grupo Flyart 2 

19 Instituto Francisca Paula de Jesus 21 

20 ICER - Estela Maris 30 

21 LR 2000 Ltda. - Colégio Alfa Cem 3 

22 Núcleo de Ginástica Olímpica Marcelo Azeredo 68 

23 Prefeitura Municipal de Barra Mansa 30 

24 Prefeitura Municipal de Volta Redonda 23 

25 Prefeitura Municipal de Araruama 24 

26 Rio Swim/Escola de Ginástica Andréa João 38 

27 SESC - Niterói 15 

28 Social Ramos Clube 23 

29 Sociedade Ramires de Incentivo ao Esporte 7 

30 UERJ - Universidade Estadual do RJ 13 

31 UEVOM - União Esportiva da Vila Olímpica da Maré 10 

Total 645 

Fonte: FGERJ, Torneio Estudantil, 2011. 

 

 

Vertentes de desenvolvimento dos esportes 

O esporte é um ‘fato social total’, construído em nosso país através das vivências de nossas 

sociedades. O esporte, não pode ser visto separadamente, ele está inserido no processo 

histórico das sociedades. Os esportes modernos são chamados de civilizacionais; eles são 

consequências e causas da civilização ou pelo menos, são fatores multiplicadores. É 

consequência, porque aplica regras em sua realização e é causa, porque ajuda a ensinar as 

regras sociais através do esporte (Murad, 2009). 

A incorporação do esporte as culturas individuais das sociedades contemporâneas vem 

crescendo efetivamente, provocando novas interpretações entre as relações nas dimensões 

do esporte. A partir do século XXI, as dimensões esportivas se tomaram espaços 

consideráveis em nossa sociedade, tendo como condições habituais o entretenimento e a 

qualidade de vida através das atividades físicas (Tubino, 2011). 

O esporte contemporâneo assumiu novas concepções, constituindo-se em um direito de 

todos. Desta forma, a prática esportiva ampliou sua abrangência social, sendo entendida 

como: ‘Esporte Social’ e ‘Esporte Espetáculo’. 

O ‘Esporte Social’ compreendendo o ‘Esporte Escola’ - (Esporte Educacional para todos), 

desenvolvido em academias, escolas Clubes, ONGs, - o ‘Esporte Escolar’ - para os talentos e 

biótipos adequados para o desenvolvimento esportivo no Esporte de Rendimento - e o 
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‘Esporte na Comunidade’ (Esporte – Lazer). E o ‘Esporte Espetáculo’, que compreende o 

‘Esporte de Rendimento’. 

No Esporte social, a gestão é pública porque, as responsabilidades do desenvolvimento das 

práticas esportivas denominadas sociais, passam pelo estado, nas esferas federal, municipal 

e estadual. Os diagnósticos das manifestações do esporte educação, esporte educacional e 

o esporte-laser são de competência dos governos estaduais e prefeituras municipais. Já o 

Esporte espetáculo, compreendido pelo esporte de rendimento, apresenta a gestão privada, 

objetivando a integração com a mídia. Neste esporte, a responsabilidade do Estado fica na 

legislação esportiva, inclusive quanto ao doping e controle da violência, responsabilidade 

dos dirigentes esportivos, uma vez que o Esporte deve ser considerado uma questão 

pública (Tubino, 2011). 

 

Outro aspecto relevante foi à vinculação da mídia no cotidiano social esportivo, 

fundamentando a construção da identificação de um esporte social, produzindo um mundo 

mais dinâmico para o esporte (Capinussú, 2012). As mudanças nessas relações entre os 

esportes e a atividade física fazem parte de todo um processo de compromissos adquiridos 

entre as sociedades no mundo moderno (Tubino, 2011). 

Esses compromissos vigentes nas sociedades são regulamentados através da constituição e 

suas leis. As leis fundamentadas pela Constituição brasileira instituem as normas gerais 

sobre o desporto. 

A ‘Lei Nº: 9.615, de 24 de março de 1998’, diz no Artigo 3º, os objetivos e finalidades do 

desporto, manifestam o seu reconhecimento em três atuações: desporto educacional, 

desporto de participação e desporto de rendimento. 

I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas 

de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com 

finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o 

exercício da cidadania e a prática do lazer; 

II - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades 

desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na 

plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio 

ambiente; 

III - desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta Lei e regras de 

prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e 

integrar pessoas e comunidades do País e estas com as de outras nações (Redação dada 

pela Lei nº 9.981, de 2000). 
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Metodologia 

O estudo tem caráter qualitativo e exploratório, apresentando elementos quantitativos a fim 

de complementar os dados (Thomas, Nelson & Silverman, 2007). Segundo Alves-Mazzotti 

(2002), as pesquisas qualitativas apresentam características com ênfase interpretativa, não 

exibem regras precisas, mas procuram responder perguntas específicas relacionadas a uma 

realidade estudada, fazendo parte do processo de produção de conhecimento Exibem as 

multimetodologias, isto é, usam uma grande variedade de procedimentos e instrumentos 

de coleta de dados. (Flick, 2004; Fox, 1981; Marshall & Rossman, 1999; Minayo, 2002). 

Como instrumento de investigação na coleta de dados foi utilizado questionários fechados. 

Os questionários foram validados por dois doutores e foram aplicados pela pesquisadora 

em eventos do universo da GAF em 2011 e 2012, tais como: copas, torneios, campeonatos, 

cursos no Estado do Rio de Janeiro do mesmo modo coletados por e-mail em profissionais 

atuantes na área. Os dados dos questionários foram checados para fidedignidade do 

estudo, também foram verificados os endereços, mapas e legendas. (Minayo, 2002; Wicox, 

1994). Os questionários fechados foram compostos de seis perguntas, direcionadas a 

responderem o objetivo do estudo. As perguntas foram pertinentes á localização, á linha de 

desenvolvimento e a quantidade de alunos na GAF. De acordo com Minayo 2002 o 

processo de elaboração do questionário é uma etapa importante da pesquisa, tendo em 

vista os objetivos a serem alcançados, tais como a população alvo, o número de praticantes 

de GAF e a delimitação da área da pesquisada, que foi localizada no Estado do RJ. O roteiro 

do questionário foi validado por dois doutores aumentando a confiabilidade do estudo. A 

amostra foi realizada em 74 colaboradores entre eles, professores, técnicos e dirigentes 

previamente escolhidos intencionalmente, considerando como critérios á atuação na 

modalidade na GAF no Estado do Rio de Janeiro. Foram utilizados os seguintes critérios 

para a participação nos questionários: Os colaboradores coletados não necessitavam estar 

vinculados a FGERJ; qualquer local onde havia o desenvolvimento da modalidade poderia 

ser incluído, sejam clubes, escolas como atividade extraclasse, escolinhas terceirizadas, e 

academias, ONGs, entre outras. Os professores, técnicos e dirigentes foram convidados a 

responderem o questionário, podendo não participar se não estivessem de acordo. 

Nenhum participante se negou a responder o questionário. 

 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados apontaram o mapeamento dos praticantes da GAF no Estado do Rio de 

Janeiro divididos em cinco regiões: 

1 - Região Leste Fluminense; 

2 – Região da Zona Sul do município do Rio de Janeiro; 

3 – Região da Zona Norte do município do Rio de Janeiro; 

4 – Região da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro; 

5 – Outras regiões (incluindo região serrana e região dos lagos). 



Roboredo & Faria Júnior 

 

Rev. Intercon. Gest. Desport., Rio de Janeiro, 4 (2): 250-270, dezembro/2014     267 

 

 

 A região Leste Fluminense é composta por 16 entidades, sendo que 14 são 

praticantes da linha de competição e 681 são praticantes da linha de 

massificação, totalizando 695 praticantes. 

 A região da Zona Sul do município do Rio de Janeiro é composta por nove 

entidades, sendo que 39 são praticantes da linha de competição e 662 são 

praticantes da linha de massificação, totalizando 701 praticantes. 

 A região da Zona Norte do município do Rio de Janeiro é composta por sete 

entidades sendo que 17 são praticantes da linha de competição e 578 são da 

linha de massificação, totalizando 595 praticantes. 

 A região da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro é composta por 14 

entidades sendo que 25 são praticantes da linha de competição e 1.088 são da 

linha de massificação, totalizando 1.113 praticantes. 

 Outras regiões incluem região serrana e região dos lagos e está composta por 28 

entidades sendo que 50 são praticantes da linha de competição e 2.331 são da 

linha de massificação, totalizando 2.381 praticantes. 

 

 

 

Os resultados do mapeamento em 2012 totalizaram 74 entidades e 5.485 praticantes no 

Estado do Rio de Janeiro. Foram identificados 5.340 praticantes na linha de massificação 

considerada - ‘Esporte Social’ e 145 praticantes na linha de competição considerada - 

‘Esporte Espetáculo’. Estes estão divididas em cinco regiões: Leste Fluminense – com 16 

entidades - 695 atletas; Zona Sul do município do RJ – com 9 entidades – 701 atletas; Zona 

Norte do município do RJ - com 7 entidades – 595 atletas; Zona Oeste do município do RJ – 

com 14 entidades – 1.113 atletas e Outras Regiões do Estado englobado (Região serrana e 

Região dos lagos) – com 28 entidades e 2.381 atletas. A partir dos dados apresentados, 



Roboredo & Faria Júnior 

 

Rev. Intercon. Gest. Desport., Rio de Janeiro, 4 (2): 250-270, dezembro/2014     268 

 

podemos visualizar a divisão da GAF do Estado do Rio de Janeiro nas suas duas linhas de 

desenvolvimento a área de massificação com o ‘Esporte Social’ e a área de competição com 

o ‘Esporte Espetáculo’. 

 

 

É visualizado nitidamente o maior número de praticantes na linha de massificação com 97% 

relacionando-a com a linha de competição com apenas 3%. Esses dados podem ser 

confrontados com os existentes na FGERJ em 2011, reforçando a afirmação do número 

inferior de praticantes na linha de competição. Demonstrando a GAF com 31 entidades 

filiadas efetivas, dessas, 20 entidades praticam a modalidade da GAF, e apenas seis 

participaram do ‘Campeonato Estadual’ em 2010, totalizando a participação de 93 ginastas 

conforme (QUADRO 2). E no ‘Torneio Estudantil’ conforme (QUADRO 3) – na linha de 

massificação, a participação de 645 atletas (FGERJ, 2011). 

 

 

Conclusão 

Os resultados apontaram o mapeamento dos praticantes em 2012, totalizando 74 entidades 

e 5.485 praticantes divididos em cinco regiões no Estado do Rio de Janeiro. Foram 

identificados 5.340 praticantes, 97%, na linha de massificação considerada - ‘Esporte Social’ 

- compreendido como um Esporte Educacional, desenvolvido em academias, escolas 

Clubes, ONGs, para todos, até os talentos e biótipos adequados para o desenvolvimento 

esportivo na massificação da modalidade. E 145 praticantes, 3%, na linha de competição 

considerada - ‘Esporte Espetáculo’ - compreendido como ‘Esporte de Rendimento’, 

competitivo. No grupo do Esporte de Rendimento, que apresenta 145 praticantes 3%, 

podemos dizer que, só conseguem chegar a nível competitivo internacional 

aproximadamente 3 a 4 ginastas em todo o Estado. Nesse sentido, o artigo recomenda 

maiores esforços da Federação para viabilizar locais permanentes que possam garantir e 

ampliar a prática da modalidade, promovendo assim maior desenvolvimento nas linhas de 
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massificação e de competição em nosso estado. Também se recomenda repetir nova coleta 

de dados uma vez por ano. 
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