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RESUMO 

OLIVEIRA, L. D. Métodos de ensino para a iniação esportiva na Ginástica Rítmica. 

2022. 126f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

A Ginástica Rítmica (GR) apresenta potencial para o desenvolvimento integral dos 

praticantes na iniciação esportiva. Tendo em vista as possibilidades da GR, o objetivo 

deste estudo foi identificar e analisar os métodos de ensino aplicados na iniciação 

esportiva da modalidade. Para a coleta dos dados, realizamos entrevistas 

semiestruturadas com seis treinadoras com, no mínimo, dez anos de experiência 

profissional na GR e que atuam em categorias de base das instituições que obtiveram 

pódio nos Campeonatos Brasileiros de GR 2019. Para a análise dos dados, utilizamos a 

análise temática. A partir da análise, identificamos dois temas: Tema 1 - Como iniciar a 

GR: Opções e caminhos inevitáveis e Tema 2 - Razões que orientam a escolha e 

aplicação dos métodos de ensino na iniciação esportiva da GR. Os subtemas que 

compõem o Tema 1 são: (1) Preparar o corpo e aprender as regras; (2) “É a 

característica da GR”: O ensino dos conteúdos que mais representam a Ginástica 

Rítmica; e (3) “Eu sempre estou buscando algo para me ajudar a ensinar”: As estratégias 

de ensino na iniciação esportiva da GR. Os subtemas presentes no Tema 2 são: (1) Entre 

treinar e competir: Compreendendo os objetivos da iniciação esportiva e da participação 

competitiva na GR; (2) A relação entre competição, especialização esportiva precoce e 

métodos de ensino na GR; (3) “Aprender algo errado é pior do que não ter aprendido 

nada”: A iniciação como a base para a formação esportiva na GR; e (4) “Cada pessoa 

tem o seu jeito de ensinar”: O conhecimento dos treinadores e sua influência no ensino 

da GR. Identificamos e discutimos os conteúdos desenvolvidos, a maneira como são 

ensinados e as estratégias de ensino utilizadas pelas treinadoras. Ainda, observamos que 

diversos fatores orientam a escolha e utilização dos métodos de ensino na iniciação 

esportiva, como as próprias características da modalidade; os objetivos das instituições 

e dos treinadores; as competições em tenra idade; as exigências das regras e do código 

de pontuação; e as particularidades das crianças dessas categorias. Este estudo mostrou 

que existem concordâncias entre os treinadores, mas não há consenso sobre todos os 

tópicos abordados, visto que são orientados por diversos fatores. O melhor método seria 

aquele que se ajustasse ao tempo, condições e necessidades dos aprendizes. Em geral, o 

esporte competitivo será orientado pelas regras, que sofrem mudanças regulares. Então, 

os treinadores precisariam se manter atualizados para buscar melhores práticas e 

otimizar o aprendizado das ginastas. Dessa maneira, independentemente dos métodos de 

ensino aplicados, deve existir reflexão, respeito às fases e interesses da ginasta. 

Ressaltamos que confederações, treinadores e cientistas trabalhem juntos a fim de 

aprimorar o ensino da iniciação esportiva e, consequentemente, contribuam para o 

desenvolvimento da GR brasileira. Caso se pretenda atingir ao alto rendimento, a 

maneira como se ensina na iniciação esportiva deve ser considerada. Assim, 

desenvolver o ensino de qualidade nessa etapa implicaria na qualidade técnica, no 

aprendizado da GR e na prolongação da carreira esportiva da ginasta, de modo em que 

se preserve motivada, com boa saúde física e mental.  

 

Palavras-chave: Métodos de ensino. Iniciação esportiva. Ginástica Rítmica



 

 

ABSTRACT 

OLIVEIRA, L. D. Teaching methods for RG’s sports initiation. 2022. 126f. Thesis 

(Master’s Degree) – School of Physical Education and Sports of Ribeirão Preto, 

University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

Rhythmic Gymnastics (RG) has potential for the integral development of practitioners 

in sports initiation. In view of the possibilities of RG, the aim of this study was to 

identify and analyze the teaching methods applied in RG sports initiation. For data 

collection, we conducted semi-structured interviews with six coaches who had at least 

ten years of professional experience in RG. The participants work in basic categories of 

clubs who got the podium at the 2019 Brazilian RG Championships. For data analysis, 

we did thematic analysis. From the analysis, we identified two themes: Theme 1 - How 

to start RG: Options and inevitable routes and Theme 2 - Reasons that guide the choice 

and application of teaching methods in RG's sports initiation. The sub-themes from 

Theme 1 are: (1) Preparing the body and learning the rules; (2) “It is the characteristic 

of RG”: The teaching of the contents that most represent Rhythmic Gymnastics; and (3) 

“I'm always looking for something to help me teach”: The teaching strategies in RG's 

sports initiation. The sub-themes from Theme 2 are: (1) Between training and 

competing: Understanding the objectives of sports initiation and competitive 

participation in RG; (2) The relationship between competition, early sport specialization 

and teaching methods in RG; (3) “Learning something wrong is worse than not having 

learned anything”: Initiation as the basis for sports training in RG; and (4) “Each person 

has their own way of teaching”: The knowledge of coaches and their influence on RG 

teaching. We identify and discuss the contents developed, the way they are taught, and 

the teaching strategies used by the coaches. In addition, we observed that several factors 

guide the choice and use of teaching methods in sports initiation, such as the discipline's 

own characteristics; the goals of institutions and coaches; competitions at an early age; 

the requirements of the competition rules and code of points; and the particularities of 

children in these categories. This study showed that there is agreement among coaches, 

but there is no consensus on all the topics covered because they are guided by several 

factors. The best method would be the one that adapted at the time, conditions and 

needs of the learners. In general, competitive sport will be guided by rules, which 

change regularly. So, coaches would need to keep up to date to seek best practices and 

optimize gymnasts' learning. In this way, regardless of the teaching methods applied, 

there must be reflection, respect for the phases and interests of the gymnast. We 

emphasize that confederations, coaches, and scientists work together to improve the 

teaching of sports initiation and, consequently, contribute to the development of 

Brazilian RG. if it is a desire to achieve high performance, the teaching in sports 

initiation must be considered. Thus, developing quality teaching at this stage would 

imply both the technical quality and learning of the RG and the extension of the 

gymnast's sports career, so that athlete remains motivated, with good physical and 

mental health. 

Keywords: Teaching methods. Sports initiation. Rhythmic Gymnastics 

 

 

 



      

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1.  Dados demográficos dos participantes ................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.  Mapa Temático de Análise .................................................................... 57 

Figura 2.  Regulamento Técnico Campeonato Brasileiro Individual - 2019  

Ginástica Rítmica .......................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

CBG        Confederação Brasileira de Ginástica  

FIG           Federação Internacional de Ginástica  

GA            Ginástica Artística 

GCG         Gymnastics Canada Gymnastique  

GM           Ginástica Moderna 

GR            Ginástica Rítmica  

LTDA       Long Term Athlete Development   

TCLE      Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 



 

 

 

  SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 12 

2 REVISÃO DA LITERATURA ......................................................................................... 13 

2.1 História da Ginástica Rítmica ................................................................................... 13 

2.2 História da Ginástica Rítmica no Brasil ................................................................... 18 

2.3 A influência do ballet clássico na Ginástica Rítmica ............................................... 20 

2.4 Métodos de ensino ....................................................................................................... 22 

2.5 Métodos de ensino na Educação Física e Esporte .................................................... 25 

2.5.1 Espectro de estilos de ensino de Mosston e Ashworth .......................................... 25 

2.5.2 Métodos de ensino para Educação Física propostos por Telmo Pagana Xavier ... 28 

2.6 Iniciação Esportiva ..................................................................................................... 29 

2.7 Iniciação esportiva competitiva na Ginástica Rítmica ............................................ 30 

2.8 O ensino da Ginástica e a formação esportiva em longo prazo .............................. 32 

2.8.1 Programas de formação esportiva em longo prazo: O caso do FIG Age Group 

Program e do Long Term Athlete Development................................................................ 33 

2.9 Métodos de Ensino na Iniciação Esportiva da Ginástica Rítmica ......................... 41 

3 JUSTIFICATIVA .............................................................................................................. 50 

4 OBJETIVO ......................................................................................................................... 51 

4.1 Objetivos específicos ................................................................................................... 51 

5 MATERIAIS E MÉTODO ............................................................................................... 51 

5.1 Critérios para a definição dos participantes ............................................................ 52 

5.2 Critérios de inclusão e exclusão dos participantes ................................................... 52 

5.3 Recrutamento dos participantes ................................................................................ 53 

5.4 Participantes do estudo .............................................................................................. 53 

5.5 Coleta dos dados ......................................................................................................... 54 

5.6 Tratamento dos dados ................................................................................................ 55 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 56 

6.1 TEMA 1 - COMO INICIAR A GR: OPÇÕES E CAMINHOS INEVITÁVEIS .. 57 

6.1.1 Preparar o corpo e aprender as regras .................................................................... 58 

6.1.2 “É a característica da GR”: O ensino dos conteúdos que mais representam a 

Ginástica Rítmica .............................................................................................................. 63 

6.1.3 “Eu sempre estou buscando algo para me ajudar a ensinar”: As estratégias de 

ensino na iniciação esportiva da GR ................................................................................. 72 



 

 

 

6.2 TEMA 2  –  RAZÕES QUE ORIENTAM A ESCOLHA E APLICAÇÃO DOS 

MÉTODOS DE ENSINO NA INICIAÇÃO ESPORTIVA DA GR ............................... 78 

6.2.1 Entre treinar e competir: Compreendendo os objetivos da iniciação esportiva e da 

participação competitiva na GR ........................................................................................ 79 

6.2.2 A relação entre competição, especialização esportiva precoce e métodos de ensino 

na GR 

.......................................................................................................................................... 82 

6.2.3 “Aprender algo errado é pior do que não ter aprendido nada”: A iniciação como a 

base para a formação esportiva na GR .............................................................................. 94 

6.2.4 “Cada pessoa tem o seu jeito de ensinar”: O conhecimento dos treinadores e sua 

influência no ensino da GR ............................................................................................... 97 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................... 104 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 107 

ANEXOS ............................................................................................................................... 121 

 

 

  

 

 

 



12 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Ginástica Rítmica (GR) é uma modalidade esportiva caracterizada pela união 

harmônica entre movimento, aparelho e música. Assim, além de contribuir com o 

desenvolvimento das habilidades motoras e capacidades físicas essenciais para a modalidade, 

a GR estimula o ritmo, a criatividade e a expressão corporal (PALMER, 2003; TOLEDO, 

2009). Os aparelhos da GR são: corda, bola, arco, maças e fita (FIG, 2021). Além disso, 

oficialmente, a modalidade se divide entre as provas individuais e em conjunto, composto por 

cinco ginastas (FIG, 2021). Como toda modalidade esportiva, observamos diferentes etapas 

no processo de formação, dentre elas, existe a iniciação esportiva, que é tema de interesse de 

muitos estudos da Pedagogia do Esporte. 

A iniciação esportiva destaca-se por ser o primeiro passo no processo de formação 

esportiva, além de promover e incentivar hábitos saudáveis durante a infância (RAMOS; 

REZENDE NEVES, 2008). Ao longo desse período, a criança inicia a prática orientada de um 

ou mais esportes para que conheça, experimente, divirta-se e sinta-se motivada a prosseguir o 

seu desenvolvimento em longo prazo (WEINECK, 1999; BOMPA, 2000; BARBANTI, 2005; 

RAMOS; REZENDE NEVES, 2008). Nessa etapa, considera-se essencial o aprendizado e o 

desenvolvimento de habilidades e capacidades físicas e motoras, a fim de aumentar o 

repertório das crianças por meio de experiências diversas (NUNOMURA; CARRARA; 

TSUKAMOTO, 2010; MYER et al., 2016).  

A especificidade do ensino de cada esporte nos momentos iniciais da prática também 

constitui objeto de reflexão da Pedagogia do Esporte e, tanto na Educação Física como no 

Esporte, existe a procura constante por meios melhores de ensinar (ROSADO, 2015). Assim 

podemos questionar: Quais seriam os melhores métodos, estratégias e procedimentos de 

ensino? Independentemente das respostas, o que sabemos é que a Pedagogia do Esporte não 

vive sem uma metodologia, assim como não existe instrumento que não sirva uma intenção 

(ROSADO, 2015). 

Dessa maneira, tendo em vista as possibilidades que a GR proporciona aos praticantes, 

surge a necessidade de entender como a modalidade é ensinada na iniciação esportiva. Nesse 

sentido, estudos relacionados ao ensino na iniciação esportiva na GR buscaram compreender a 

eficiência da aplicação de métodos de ensino na modalidade e discutir quais as implicações 

para treinadores e ginastas (TIBEAU, 1988; 2010; VELARDI, 1999; ALONSO, 2000; 2011; 

PALMER, 2003; CAÇOLA, 2007; BOTTI, 2008, BOTTI; DO NASCIMENTO, 2011; 
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SAMPAIO; VALENTINI, 2015). Apesar de os autores utilizarem abordagens diferentes e em 

contextos diversos, é evidente que conhecer e compreender sobre os métodos de ensino na GR 

torna-se um processo fundamental quando se trata de ensino e de aprendizagem. 

Nessa perspectiva, Denardi e Corrêa (2016) mencionam que é necessário um longo 

processo de aprendizagem e de treinamento para alcançar níveis elevados de desempenho no 

esporte, e que o sucesso depende muito do ensino oferecido pelos treinadores. Segundo os 

autores, o ensino envolve diversas variáveis, providências e conhecimentos prévios. Então, 

para organizar a prática é preciso conhecer a fundo o conteúdo em questão, as condições 

necessárias para o melhor aprendizado do praticante e como o conteúdo será ensinado 

(DENARDI; CORRÊA, 2016).  

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

De acordo com a ideia central deste estudo, esta revisão da literatura foi dividida em 

tópicos para melhor contextualização e compreensão dos métodos de ensino abordados na 

iniciação esportiva da GR.  

 

2.1 História da Ginástica Rítmica  
 

Esta seção tem o intuito de contextualizar a GR como modalidade esportiva sob uma 

perspectiva histórica, a partir da apresentação de sua origem e dos influenciadores que 

contribuíram para sua criação e estruturação. Acreditamos que entender sobre os aspectos 

históricos que influenciaram o surgimento da GR auxilia na compreensão sobre os métodos 

de ensino aplicados na modalidade e sobre como sua evolução tem acontecido ao longo do 

tempo.  

Em se tratando da história da GR, consideramos importante o conhecimento sobre sua 

origem, bem como as influências de tendências e de personagens que contribuíram para o seu 

desenvolvimento e a sua configuração enquanto modalidade esportiva.  

O surgimento da Ginástica está associado às intensas transformações que 

acompanharam os séculos XVIII e XIX na Europa (MACÍAS, 2013). Em meio às guerras, 

crises sociais e revoluções, houve uma efervescência cultural, acompanhada pelo surgimento 

de novas teorias filosóficas e descobertas científicas (QUITZAU, 2012). Essa nova 

mentalidade científica construída durante o século XVIII, com base, principalmente, na 

técnica e na ciência como formas específicas do saber, foi essencial para estabelecer as 
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fundamentações para o nascimento da Ginástica no século XIX (MINCIOTTI, 2005; 

MACÍAS, 2013).   

Nesse momento histórico, surgiram na Europa formas distintas de vida, de produzir, 

de trabalhar, de morar, de vestir, de se alimentar, de amar, de falar, de gesticular, de se educar, 

e, consequentemente, novas formas de lidar com o corpo e com os exercícios físicos 

(LANGLADE; LANGLADE, 1970; QUITZAU, 2012; SOARES; MORENO, 2015). Nesse 

cenário, as primeiras sistematizações dos exercícios físicos começaram a se desenvolver e a 

convergência desses, entre outros fatores, deu o impulso definitivo para o desenvolvimento da 

Ginástica (QUITZAU, 2012; MACÍAS, 2013).  

Em meio a esta Europa em ebulição, encontram-se quatro linhas oriundas da 

Alemanha, Suécia, França e Inglaterra, denominadas Escolas Ginásticas (LANGLADE; 

LANGLADE, 1970). As Escolas Ginásticas reuniram a espontaneidade popular, aliaram-se ao 

rigor científico e à organização disciplinar de caráter militar (MINCIOTTI, 2005; SOARES; 

MORENO, 2015). Dentre as linhas destacadas, as Escolas Ginásticas alemã, sueca e francesa 

foram as primeiras a surgir e estiveram, em especial, associadas à Ginástica, sinônimo de 

Educação Física na época (LANGLADE; LANGLADE, 1970; MINCIOTTI, 2005; MACÍAS, 

2013).   

No século XX, cerca de cem anos após o surgimento das Escolas Ginásticas, novas e 

revolucionárias contribuições apareceram no mundo ginástico, em resposta a um fenômeno 

social e à urgente necessidade de transformação (MACÍAS, 2013). Frente a esse período, 

observa-se a formação de uma ação inovadora: o Movimento Ginástico Europeu 

(MINCIOTTI, 2005).  

Três grandes Movimentos Ginásticos foram: o Movimento do Oeste, localizado na 

França e considerado o primeiro a surgir, por volta de 1890; o Movimento do Centro, que 

surgiu da órbita germânica; e o Movimento do Norte, originário da Escola Sueca 

(LANGLADE; LANGLADE, 1970). Sobretudo na Europa Central, o Movimento do Centro 

incorporou novas ideias, provenientes de teorias de diversos países e propostas por diferentes 

autores (LANGLADE; LANGLADE, 1970; MINCIOTTI, 2005). Como fruto da 

Manifestação Artístico-rítmico-pedagógica do Movimento Ginástico do Centro, identifica-se 

a Ginástica Moderna (GM), à qual servirá como base para a GR posteriormente 

(LANGLADE; LANGLADE, 1970).  

A GM teve suas primeiras tentativas durante o período de pré-guerra (1914-1918) 

(LANGLADE; LANGLADE, 1970). Entretanto, de acordo com Alves (2018), a primeira 

aparição do termo GM ocorreu em 1929. A vertente competitiva da GM, bem como sua 
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popularização na Europa ocorreu somente na década de 1950, quando a Liga Internacional de 

Ginástica Moderna foi criada e oficializada no ano de 1952, em Frankfurt, na Alemanha 

(LANGLADE; LANGLADE, 1970). A GM foi um movimento especificamente feminino, 

surgiu como uma manifestação contra a organização dos exercícios físicos da época, 

considerados excessivamente programados, analíticos e antinaturais; e em que os princípios 

anatômicos e fisiológicos prevaleciam (MACÍAS, 2013). Por essa razão, acredita-se que o 

termo moderno esteja associado ao fato de a GM ter avançado em relação aos sistemas 

ginásticos em voga na época (PEUKER, 1974). 

 O criador da GM foi o professor alemão Rudolf Bode (1881 - 1970), que propôs uma 

ginástica às mãos livres, com o objetivo de buscar o ritmo natural do movimento 

(LANGLADE; LANGLADE, 1970). Bode fundamentou os princípios da GM a partir de 

diversos estudiosos, considerados seus “inspiradores” e originários de quatro grandes 

correntes principais: a pedagogia, as artes cênicas, a música e a dança (LANGLADE; 

LANGLADE, 1970).  

Dentre os inspiradores de Bode, encontram-se:  

Jean Georges Noverre (1727-1810): Bailarino, coreógrafo e professor de ballet que 

devolveu o bailarino intérprete à sua condição expressiva, ao introduzir o que denominou 

“fator emotivo-humano” (LANGLADE; LANGLADE, 1970). Noverre acreditava que a dança 

deveria ir além dos movimentos realizados com destreza e despertar sentimentos nos 

espectadores (LANGLADE; LANGLADE, 1970); 

François Delsarte (1811-1871): Ator francês, que dedicou-se ao ensino das artes 

cênicas, contribuiu para o campo da Ginástica por meio da criação de uma classificação dos 

gestos corporais que evidenciavam os diferentes estados emocionais do ator (LANGLADE; 

LANGLADE, 1970). Delsarte considerava essencial que as atitudes e os movimentos dos 

atores transmitissem os estados emocionais representados ao espectador (LANGLADE; 

LANGLADE, 1970; MACÍAS, 2013); 

Isadora Duncan (1878-1929): Grande inspiradora da GM, foi considerada 

revolucionária, cujas contribuições para o mundo da dança favoreceram em muito o 

Movimento Expressionista de Munich. Isadora Duncan foi bailarina e coreógrafa autodidata,  

defensora de uma dança livre, em que o academismo, as posturas clássicas e as sapatilhas de 

ponta desapareciam. Duncan utilizava a Ginástica com a finalidade de conquistar a preparação 

física adequada e o desenvolvimento corporal harmonioso para a dança (LANGLADE; 

LANGLADE, 1970; MACÍAS, 2013); e 
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Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950): Dalcroze foi professor de música e intelectual da 

área, desenvolveu um método de ensino centrado no ritmo, a “Rítmica de Dalcroze” 

(LANGLADE; LANGLADE, 1970). Este método objetivava preparar o sujeito para todas as 

artes com base no movimento, dotando-o de sentido rítmico e estabelecendo relações 

harmoniosas entre os movimentos corporais (LANGLADE; LANGLADE, 1970; MACÍAS, 

2013). Rudolf Bode foi aluno de Dalcroze e as repercussões da obra de Dalcroze foram 

essenciais à GM, uma vez que Bode incorporou o valor das atividades rítmicas e das suas 

possibilidades educativas (LANGLADE; LANGLADE, 1970; GAIO, 2013).  

A GM de Bode também foi inspirada pelos representantes do Movimento 

Expressionista de Munich, como:  

Rudolf Laban (1879-1958): Muito influenciado por Isadora Duncan, o coreógrafo 

Laban defendeu que o gesto expressivo deveria dar lugar à liberação da alma e do corpo. Suas 

principais contribuições foram o icosaedro (estrutura de cordas do tamanho do bailarino e 

com a forma de um poliedro de vinte faces), os coros de movimento (coreografias executadas 

simultaneamente e da mesma maneira  por vários bailarinos) e a labanotação (um sistema de 

representação simbólica dos movimentos corporais em que todas as formas de movimento 

poderiam ser representadas graficamente) (LANGLADE; LANGLADE, 1970; MACÍAS, 

2013); e 

Mary Wigman (1888-1973): Estudiosa da Rítmica de Dalcroze, Mary Wigman teve 

suas contribuições para uma nova Ginástica Feminina. A coreógrafa alemã utilizava temáticas 

nacionalistas em suas coreografias e considerava imporante ensinar a interpretação dos 

estados emocionais aos bailarinos (LANGLADE; LANGLADE, 1970; MACÍAS, 2013).  

Segundo Langlade e Langlade (1970), os personagens considerados “continuadores” 

da GM de Bode e que contribuíram para a estruturação da GR, foram:  

Heinrich Medau (1890-1974): Aluno de Bode, Medau foi o seu mais importante 

continuador e incorporou a manipulação dos aparelhos à GM, como o arco, a bola e as maças 

(LANGLADE; LANGLADE, 1970;  

Hilma Jalkanen Finlandés (1889-1964): Influenciada por Wigman, Jalkanen 

contribuiu com a expressividade e suas técnicas, em especial, as de contração e relaxamento 

muscular. Ainda, sua formação inicial de carácter sueco foi determinante para a ênfase dada à 

correção postural  (LANGLADE; LANGLADE, 1970; MACÍAS, 2013); e  

Ernest Idla (1901-1980): Suas principais contribuições podem ser resumidas na ênfase 

dos movimentos com deslocamento total das articulações, na preocupação postural, na 
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importância da utilização de equipamentos (como espaldares e bancos suecos) e da música 

para guiar os movimentos (LANGLADE; LANGLADE, 1970; MACÍAS, 2013).   

 

Conforme apresentado, a GR passou por diversas modificações ao longo da história. 

Antes, identificamos uma Ginástica desenvolvida apenas como prática educativa, que passou 

a ser realizada com o objetivo demonstrativo e, posteriormente, competitivo (LANGLADE; 

LANGLADE, 1970). Ao longo de sua consolidação esportiva, também observamos que a GR 

adotou diferentes nomenclaturas (TOLEDO, 2009). No início da trajetória histórica da GR 

como esporte, ela foi denominada Ginástica Artística (GA), pois era considerada arte, assim 

como as manifestações que lhe influenciaram, como a música e a dança (TOLEDO, 2010).   

Segundo (BODO-SCHMID, 1985), a primeira competição de GR foi interna e ocorreu 

em 1948, na União Soviética, a partir de manifestações de um grupo de dirigentes da ginástica 

feminina. Durante este período, a GR caracterizava-se como um esporte de competição 

feminina independente, ou seja, sem intervenção direta da Federação Internacional de 

Ginástica  (FIG) (TOLEDO, 2010). 

Em 1962, a FIG reconheceu a GR como uma modalidade esportiva feminina e a 

denominou Ginástica Moderna (GM); no ano seguinte, foi realizado o primeiro Campeonato 

Mundial (RUSSELL, 2013). Em 1972, a FIG denominou a modalidade como Ginástica 

Rítmica Moderna (GRM) e três anos depois, especificamente em 1975, como Ginástica 

Rítmica Desportiva (GRD) (TOLEDO, 2010). No ano de 2000, o nome Ginástica Rítmica foi 

oficializado pela FIG, fazendo-se desnecessário o uso do termo desportiva, uma vez que a GR 

referia-se apenas à GR competitiva e não mais a outras manifestações ginásticas, como as de 

academia (TOLEDO, 2010).  

A primeira participação oficial da GR nos Jogos Olímpicos ocorreu em Los Angeles, 

no ano de 1984, somente com o programa individual (RUSSELL, 2013). O conjunto foi 

inserido no programa olímpico em 1996, nos Jogos Olímpicos de Atlanta (RUSSELL, 

2013).   

Na atualidade, a GR é um esporte sistematizado pela FIG e possui um código de 

pontuação, adaptado a cada ciclo olímpico (FIG, 2021). Segundo a sua regulamentação (FIG, 

2021), a GR é praticada essencialmente por mulheres em alto nível de competição, embora 

existam equipes competitivas não oficiais de GR para homens em alguns países 

(KAMBERIDOU et al., 2009).  

A GR possui dois tipos de prova: individual e conjunto (FIG, 2021). A execução das 

rotinas individuais variam de um minuto e quinze segundos até um minuto e trinta segundos 
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(FIG, 2022). As rotinas em conjunto, compostas por cinco ginastas, compreendem a duração 

de dois minutos e quinze segundos a dois minutos e trinta segundos (FIG, 2021). Os aparelhos 

da GR são: corda, bola, arco, maças e fita (FIG, 2021). Apesar de presente em competições 

não oficiais e para as categorias de base, a corda foi excluída das competições oficiais para as 

categorias juvenil e adulto (FIG, 2021).  

As competições oficiais de GR no Brasil possuem quatro categorias, que dividem as 

ginastas por idade: pré-infantil (9 e 10 anos de idade); infantil (11 e 12 anos de idade); juvenil 

(13 a 15 anos de idade); e adulta (a partir dos 16 anos de idade, completos no ano da 

competição) (CBG, 2021).  

 

2.2 História da Ginástica Rítmica no Brasil  
 

Ao longo desta seção, descrevemos como o surgimento e o desenvolvimento da GR 

aconteceram no país. A história da modalidade no Brasil revela características essenciais para 

a comprender a formação do ambiente de ensino que nos deparamos na atualidade.  

Ao analisar a GR no Brasil, observa-se que não é uma modalidade esportiva com 

tradição, assim como observamos em outros países da Europa Oriental. Rússia, Bulgária, 

Bielorrússia e Ucrânia são exemplos de nações que até o momento têm garantido posições 

significativas em competições internacionais de alto nível (LOURENÇO, 2015; FIG, 2022).  

No Brasil, há indícios de que a GR, denominada GM na época, tenha surgido na 

década de 1950 por meio de cursos de aperfeiçoamento técnico e pedagógico para professores 

de Educação Física escolar, realizados pelo Estado de São Paulo (SANTOS, 2010). 

Coordenados pela professora austríaca Margareth Fröhlich, os cursos foram essenciais para o 

início da difusão da GR no país (ALONSO, 2000). Em seu trabalho, Fröhlich teve o auxílio 

da carioca Érica Saur, professora da antiga Escola Nacional de Educação Física e Desportos 

da Universidade do Brasil, pesquisadora da área e grande contribuidora para a disseminação 

da modalidade no ensino superior (ALONSO, 2000; 2011; TIBEAU, 2013).  

Outra personagem importante para a história da GR no Brasil, foi a professora húngara 

Ilona Peuker (TIBEAU, 2013). Ilona foi fundadora do Grupo Unido de Ginastas (GUG) em 

1956, desenvolveu seu trabalho no Rio de Janeiro e difundiu a GM para todo o Brasil 

(SANTOS, 2010). Além de seu papel essencial para a divulgação da modalidade, Ilona 

Peuker também contribuiu para a consolidação da GM no Brasil nos anos seguintes 

(CRAUSE, 1985; ALONSO, 2000). 
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Ilona Peuker era conhecida por sua criatividade e além dos aparelhos oficiais da 

modalidade, utilizava materiais do folclore brasileiro, como o coco, o pandeiro, o agogô e o 

reco-reco (CRAUSE, 1985; DIAS, 2019). A divulgação do trabalho da Professora Ilona 

Peuker motivou e despertou grande interesse pela prática da GM em âmbito nacional, como 

modalidade educacional e esportiva (ALONSO, 2000). O início da trajetória competitiva em 

nível escolar da GM no Brasil ocorreu em 1969, no Rio de Janeiro, com sua primeira 

participação nos Jogos Estudantis Brasileiros (CRAUSE, 1985). A competição ocorreu por 

meio de séries obrigatórias, realizadas com cocos (DIAS, 2019). Ainda, acredita-se que ação 

educativa proposta por Ilona Peuker incentivou a formação de grupos de elite, frutos do 

trabalho realizado em nível escolar (CRAUSE, 1985).  

Daisy Barros, ginasta do GUG, coordenado por Ilona Peuker, tornou-se a primeira 

ginasta a representar o Brasil em campeonatos mundiais (DIAS, 2019). A disputa aconteceu 

nas provas individuais, no ano de 1967, no III Campeonato Mundial de GM, realizado em 

Copenhagen, na Dinamarca (CRAUSE, 1985). Em 1973, em Roterdã, o Brasil estreou com o 

conjunto no Campeonato Mundial e Daisy Barros também esteve presente como parte da 

equipe de Ilona Peuker (DIAS, 2019; NATIVIDADE, 2010). Após se aposentar de sua 

carreira como ginasta, Daisy Barros tornou-se profissional de Educação Física e grande 

propagadora da modalidade no Brasil (LAFFRANCHI, 2001).  

Devido ao seu movimento de divulgação da GM pelo país, Peuker foi responsável por 

inspirar a professora Vera Angheben, que criou o grupo GRUGIPA (Grupo de Ginástica de 

ESEF-IPA) com suas alunas de graduação (CASSEL, 2012). O grupo realizou apresentações 

pelo interior de Santa Catarina e cidades do Uruguai, e tornou-se um dos principais grupos da 

região Sul a fortalecer o movimento da GR no país (CASSEL, 2012). 

Conforme observado, a GR brasileira sofreu grande influência europeia em seu início 

e expansão (DIAS, 2019). De acordo com Agostini e Novikova (2015), apesar de a GR não 

ser um esporte com tradição no Brasil como em alguns países da Europa Oriental, a 

modalidade tem se desenvolvido no país e esforços têm sido empreendidos, com vistas a 

melhorar a técnica e elevar o nível de desempenho das ginastas. Nesse sentido, a 

Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) é a responsável por orientar e organizar o que se 

refere à GR e outras modalidades ginásticas no país (TIBEAU, 2013). 

No decorrer da história da GR no país, as participações do Brasil em competições 

internacionais também têm sido significativas para o desenvolvimento da modalidade 

(SANTOS; LOURENÇO; GAIO, 2010). A primeira participação da GR nos Jogos Olímpicos 

ocorreu em 1984, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles; em seguida, a GR brasileira esteve 
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presente em 1992, nos Jogos Olímpicos de Barcelona; nos anos 2000, nos Jogos Olímpicos de 

Sydney; em 2004, nos Jogos Olímpicos de Atenas; em 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim 

e nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016 (GONÇALVES, 2017). Até o momento, a última 

participação do Brasil nos Jogos Olímpicos ocorreu em 2021, em Tóquio.  

A presença da GR do Brasil nos Jogos Pan-Americanos tem sido constante desde 1999 

(SANTOS; LOURENÇO; GAIO, 2010). De acordo com Dias (2019), a GR brasileira esteve 

presente nas últimas seis edições dos Jogos Pan-Americanos referentes aos anos de 1999, 

2003, 2007, 2011, 2015 e 2019.   

Além dos resultados obtidos nos Jogos Olímpicos e Pan-Americanos, a GR brasileira 

tem participado de outras competições internacionais, como Copas do Mundo, Campeonatos 

Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos e Campeonatos Mundiais (DIAS, 2019). Em geral, 

os Campeonatos Pan-Americanos e os Jogos Sul-Americanos são eventos em que a seleção 

brasileira apresenta excelentes resultados (DIAS, 2019).  

 

2.3 A influência do ballet clássico na Ginástica Rítmica 
 

Um fato de destaque na história da GR é a grande influência do ballet clássico na 

criação e estruturação da modalidade. Assim, nesta seção, identificamos algumas 

similaridades entre o ballet e a GR, além de descrevermos como a prática é inserida e 

ensinada na GR e na iniciação esportiva.  

Diversos foram os influenciadores vinculados ao ballet que contribuíram para o 

surgimento e a construção da GR. Na década de 1960, apesar do forte vínculo com a dança 

moderna, os primeiros campeonatos mundiais de GR fundamentaram-se no ballet clássico, 

tanto na técnica e na execução dos movimentos como no acompanhamento musical, o qual era 

realizado exclusivamente por meio do piano (CAVALCANTI, 2008). O ballet ainda se 

mantém presente na GR e consideramos que a compreensão sobre sua influência auxiliaria no 

entendimento sobre como a GR é ensinada atualmente.  

Na atualidade, o ballet tem sua importância associada, em especial, à técnica corporal, 

além de contribuir com a preparação física específica, estética e composição coreográfica das 

rotinas de competição (ASSIS et al., 2009; BOAVENTURA; VAZ, 2020).  

Em relação à técnica corporal na GR, é evidente que diversas maneiras de usar o corpo 

e as movimentações firmemente estipuladas foram herdadas do ballet clássico 

(CAVALCANTI, 2008). Nesse contexto, encontram-se outras características da GR que 

foram elaboradas com fundamento no ballet. Por exemplo: desequilíbrios, faltas de amplitude 
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dos movimentos e desalinhamentos corporais são corrigidos no ballet e, de maneira similar, 

ao analisar os critérios de execução do código de pontuação da GR, identifica-se que as 

mesmas falhas são penalizadas nas competições (CAVALCANTI, 2008). 

Além disso, encontram-se similaridades entre elementos utilizados no ballet e na GR, 

como alguns saltos, equilíbrios e rotações sobre o apoio de um pé (CAVALCANTI, 2008). 

Assim, o ballet é utilizado como parte da preparação física específica da GR, tanto para a 

apropriação e incorporação de determinados movimentos como para a construção de uma 

base técnica que leve às execuções corretas (ASSIS et al., 2009; PEREIRA; MEDEIROS, 

2016; FURTADO, 2020; BOAVENTURA; VAZ, 2020). Autores apontam que a maturidade e 

o domínio da técnica conduziriam as ginastas à execução de movimentos limpos e 

harmoniosos em sua forma e confiança para se mover com delicadeza e sem transmitir 

esforço físico (ASSIS et al., 2009).  

Em relação à sua contribuição para a estética da GR, o discurso apresentado por 

Boaventura e Vaz (2020, p. 8) menciona como o ballet é inserido no treinamento das ginastas: 

O ballet clássico trabalha muito a ondulante, leveza de braço, ponta do pé, que é 

importante para a ginástica. Só que, o ballet da GR, na verdade, a gente acopla um 

pouquinho de suavidade do movimento que elas precisam muito e, ao mesmo tempo, 

a professora de ballet trabalha força e também todos os exercícios que a gente põe 

nas séries. [...] A postura ideal é de uma bailarina. Além de ser muito lindo, faz com 

que as meninas também fiquem belas dentro de quadra. (T1, 20/04/2010).  

 

Na composição coreográfica, o ballet se faz presente nos elementos de conexão, na 

estética e nos passos de dança, que são obrigatórios na GR (DOS REIS FURTADO et al., 

2020). Nesse sentido, ao observar as rotinas das ginastas de alto nível, encontam-se 

características de precisão e força, associadas à sensibilidade de gestos próprios do ballet 

(PEREIRA; MEDEIROS, 2016). Além disso, a qualidade dos movimentos dessas ginastas e a 

perceptível facilidade de execução, em especial, das dificuldades corporais de equilíbrio e 

rotação, deve-se à inserção do ballet nos treinamentos de GR, desde a iniciação esportiva até 

o alto nível (PEREIRA; MEDEIROS, 2016). Não há dúvidas de que os movimentos do ballet 

foram inseridos no treinamento e rotina das ginastas a fim de melhorar sua pontuação nas 

competições (DOS REIS FURTADO et al., 2020).  

Em especial na Europa Oriental, onde concentram-se os países com tradição na GR, os 

modelos de treinamento consistem em um longo período no qual as ginastas aprendem e 

praticam ballet, com o objetivo de desenvolverem habilidades motoras básicas e aprimorarem 

o alinhamento corporal em busca da perfeição (RÓBEVA; RANKÉLOVA, 1991). Dessa 
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maneira, verifica-se que o ballet tornou-se um guia para o treinamento na GR, presente no 

processo de ensino-aprendizagem e utilizado para auxiliar as ginastas na execução dos 

movimentos, nos detalhes técnicos de postura, no posicionamento corporal, no sincronismo, 

na expressão corporal e na musicalidade (DOS REIS FURTADO et al., 2020).  

Ao nos depararmos com o ensino do ballet na GR, observamos que as aulas devem 

visar o aprendizado e aprofundamento da técnica das ginastas (LAFFRANCHI, 2001). A 

maneira como o professor inicia os exercícios, explica cada sequência e conduz as correções, 

merece atenção especial nas aulas de ballet na GR, independentemente do nível dos alunos 

(ARAGÃO, 2006). Para bons resultados, acredita-se que as correções dos movimentos sejam 

essenciais e poderiam ser dirigidas à turma toda ou individualmente (ASSIS et al., 2009). As 

observações de caráter preventivo também recebem destaque nas aulas de ballet, isto é, que 

acontecem antes da execução de determinado exercício, em que o professor alerta aos 

praticantes para os pontos que necessitam atenção especial e sobre o que deve ser evitado ou 

ressaltado (ASSIS et al., 2009).  

Outra característica do ensino do ballet é a ampla utilização de abordagens 

pedagógicas consideradas tradicionais e mais diretivas (ARAGÃO, 2006). Nesse contexto, os 

métodos de ensino dependem fortemente de abordagens centradas no professor, dentro de um 

sistema em que o professor demonstra os movimentos e passos codificados, e os alunos os 

reproduzem (ARAGÃO, 2006). 

Na iniciação esportiva da GR, contexto de análise deste estudo, a literatura aponta que 

as aulas de ballet devem buscar o aperfeiçoamento da consciência corporal das ginastas 

(ASSIS et al., 2009). Sugere-se que isso aconteça por meio de elementos básicos, que visem a 

postura e posicionamento correto de cada segmento corporal para o desenvolvimento do 

equilíbrio e da estabilidade (ASSIS et al., 2009). Durante a passagem das ginastas pelas 

categorias de base, recomenda-se o ensino do ballet de maneira progressiva. Por exemplo, a 

princípio, ensinam-se os exercícios em que as ginastas têm o apoio das duas mãos na barra 

para que depois sejam ensinados os exercícios em que a barra servirá como apoio para apenas 

uma das mãos (ASSIS et al., 2009). Além disso, as aulas de ballet para esse público devem 

ser específicas, ministradas de acordo com o crescimento e desenvolvimento da ginasta, e em 

respeito ao seu processo de maturação corporal (ASSIS et al., 2009). 

 

2.4 Métodos de ensino 
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Não se encontra na literatura um consenso satisfatório sobre os termos que se referem 

aos métodos de ensino. Além de método, termos como metodologia, procedimentos, técnicas, 

estilos de ensino, estratégias e modelo são utilizados por alguns autores como sinônimos ou 

para outros, apresentam diferentes significados (TIBEAU, 2010). Dessa maneira, nesta seção, 

serão apresentadas algumas definições referentes aos métodos de ensino e o que consideramos 

como método de ensino no presente estudo.  

De acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa (2022), a palavra método 

significa: “s. m.1.Ordem pedagógica na educação; [...] 4. Maneira de proceder; 5. Processo 

racional para chegar ao conhecimento ou demonstração da verdade; 6. Obra que contém 

disposta numa ordem de progressão lógica os principais elementos de uma ciência, de uma 

arte.” Esta definição etimológica, esclarece que a partir de um método, espera-se um processo 

de ensino e pedagógico, que possa auxiliar no compartilhamento de conhecimentos 

(GONÇALVES, 2012).  

De acordo com Velardi (1999), método de ensino é um modo de proceder, uma 

maneira de agir. A partir do que descreve a autora, os métodos de ensino são como partes de 

metodologias e são permeados por princípios metodológicos. Assim, é possível compreendê-

los como um conjunto de maneiras de atuação nas práticas pedagógicas (maneiras de alunos e 

professores) que, compostos por determinadas filosofias (ou ideologias), poderão constituir-se 

em uma metodologia de ensino (VELARDI, 1997).  

Autores como Ahmad, Abu Bakar e Ahmad (2018) e Liu e Shi (2007), apresentam os 

métodos de ensino como a combinação de procedimentos necessários ao processo de ensinar. 

Ahmad, Bakar e Ahmad (2018) definiram método de ensino como os princípios gerais do 

ensino, compostos pela pedagogia e pelas estratégias utilizadas para ensinar. Liu e Shi (2007), 

por sua vez, descrevem que os métodos de ensino são constituídos por uma série de 

procedimentos e estratégias implementadas pelos instrutores para alcançar os objetivos 

desejados em busca do aprendizado dos alunos. 

Tinning, Kirk e Evans (1993) apontam o método de ensino como uma estrutura 

analítica mais rigorosa, ou seja, é um conjunto de crenças sobre a maneira como determinados 

tipos de aprendizagem podem ser melhor alcançados. Segundo os autores, tais crenças podem 

envolver tanto declarações sobre uma maneira valiosa de ensinar quanto sobre conhecimentos 

e procedimentos para a ação (TINNING; KIRK; EVANS, 1993).  

Nikandrov (1990) considerou o ensino como uma atividade do professor e do aluno, 

em conjunto. Assim, para o autor, é preciso conceituar os métodos de ensino como um meio 

de controlar ou facilitar a atividade cognitiva dos alunos, direcionada para objetivos 
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educacionais específicos, com o intuito de que o aprendizado aconteça (NIKANDROV, 

1990). 

A definição proposta por Libâneo (2002) indica que os métodos de ensino são 

determinados pela relação entre objetivo e conteúdo, e consistem nos meios para alcançar 

objetivos gerais e específicos do ensino. De maneira geral, os métodos referem-se ao ‘como’ 

do processo de ensino, que engloba as ações a serem realizadas pelo professor e pelos alunos 

para atingir os objetivos e conteúdos desejados (LIBÂNEO, 2002). Assim, a definição 

proposta pelo autor pode ser compreendida como a sincronização entre conteúdos, métodos e 

objetivos. Nesse sentido, as estratégias adotadas pelo professor devem estar interligadas aos 

conteúdos selecionados, de acordo com o contexto e interesses expressados pelos alunos 

(LIBÂNEO, 2002). Então, para o autor, os métodos de ensino não são como simples 

procedimentos, uma vez que correspondem a toda sequência de atividades do professor e do 

aluno, que juntos, colaboram para que aconteça o processo de ensino-aprendizagem 

(LIBÂNEO, 2002). Por essa razão, se os métodos não estiverem relacionados aos objetivos e 

conteúdos, ficam sem sentido, visto que a assimilação dos conteúdos depende de como eles 

são transmitidos (LIBÂNEO, 2002). Desse modo, o autor destaca a dependência entre eles, 

afinal, o conteúdo determina o método, ou seja, o conteúdo é considerado a base informativa 

dos objetivos; e o método viabiliza a assimilação dos conteúdos para que os objetivos sejam 

atingidos. Assim, se o objetivo é privilegiar a aquisição do saber e este saber está vinculado 

aos contextos sociais, os métodos também precisam estar relacionados aos interesses dos 

alunos, à sua individualidade e compreensão da realidade (LIBÂNEO, 2002). Em resumo, “o 

conceito mais simples de ‘método’ é o de caminho para atingir um objetivo” (LIBÂNEO, 

2002, p. 150). Entretanto, para que esses objetivos sejam alcançados, é preciso criar e utilizar 

estratégias, assim como procedimentos adequados, visto que não há um método único de 

ensino, mas uma variedade de métodos cuja seleção depende dos conteúdos a serem 

ensinados, das situações didáticas específicas, das características sociocultuais e do 

desenvolvimento individual dos alunos (LIBÂNEO, 2002).  

No presente estudo, optamos por analisar como o treinador ensina a GR na iniciação 

esportiva e como atinge os objetivos do planejamento de ensino. Assim, tendo em vista as 

diferentes definições encontradas na literatura sobre o tema, consideramos método de ensino 

como um processo ou um caminho em que se ordenam as ações de ensino (tanto dos atletas 

como dos treinadores) para concretizar o aprendizado. Durante esse processo, estratégias e 

procedimentos de ensino devem ser desenvolvidos de acordo com o conteúdo o qual se 
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objetiva ensinar, em respeito ao contexto, às condições e características apresentadas pelos 

treinadores e pelas ginastas.  

 

2.5 Métodos de ensino na Educação Física e Esporte 
 

Em respeito aos métodos de ensino na Educação Física e no Esporte, há suporte 

referencial considerável que poderia ser compreendido e apropriado para os diversos 

contextos de prática da GR. Para exemplo, apresentamos alguns referenciais a seguir:   

 

2.5.1 Espectro de estilos de ensino de Mosston e Ashworth 
 

Mosston e Ashworth (2008) construíram o espectro de estilos de ensino em dois pólos. 

Os pólos apoiam-se na visão de que o processo de ensino-aprendizagem na Educação Física e 

no Esporte pauta-se na relação entre professor e aluno. A proposta fundamental do espectro é 

que o ensino seja regido por um único processo unificador: a tomada de decisão. Nesse 

espectro, os estilos de ensino são dispostos em uma linha com os extremos opostos, que, em 

síntese, possuem abordagens pedagógicas diretas e indiretas, em que fica estabelecido quem 

toma quais decisões, sobre o quê e quando. Assim, o espectro abrange desde a orientação por 

comandos, em que o professor toma todas as decisões, até opções que gradualmente, decisões 

específicas são sistematicamente transferidas do professor para o aluno, permitindo que novos 

objetivos sejam alcançados.  

Os próximos quatro estilos de ensino, descritos a seguir, sugerem modelos que 

centralizam o papel do professor, que é o principal responsável pela tomada de decisão e 

quem organiza, determina e demonstra as atividades a serem realizadas pelo aluno.  

No grupo de abordagens mais diretivas, o Estilo por Comando (A) tem o objetivo de 

alcançar exatidão e precisão do desempenho. O Estilo por Comando é caracterizado pela 

posição centralizada do professor, responsável por determinar as tarefas e tomar todas as 

decisões. Neste estilo, o aluno deve seguir as decisões conforme os comandos do professor e 

naquele momento. Por exemplo, o professor dá o sinal de comando e o aluno se movimenta 

de acordo com esse sinal, como acontece nas aulas de aeróbica, dança e artes marciais. O 

Estilo por Comando pode ser utilizado para alcançar resultados imediatos; para que um 

modelo pré-determinado seja aderido com vistas ao desempenho sincronizado e uniforme; 

para atingir padrões técnicos e estéticos específicos; para desenvolver hábitos e rotinas; e 

controlar o grupo ou o praticante para que incorporem um tipo particular de disciplina. 
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No Estilo Prático (B), acontece a prática individual de uma tarefa que foi determinada 

pelo professor. O feedback do professor também acontece de maneira individual e o praticante 

é estimulado a tomar decisões enquanto realiza a atividade. Por exemplo, após a apresentação 

da tarefa pelo professor, o aluno tem tempo para treiná-la e deve executá-la em seu próprio 

ritmo. Enquanto isso, o professor fornece feedbacks individuais, positivos ou corretivos, 

relacionados aos comandos apresentados ao início. Este Estilo de Ensino convida o aluno a 

participar mais nas responsabilidades e a ter mais independência durante a realização da 

tarefa.  

O Estilo Recíproco (C) consiste em maior interação entre os alunos, pois a partir das 

atividades determinadas pelo professor, eles trabalharão em duplas: um como executante e o 

outro como avaliador. Ao final da primeira prática, os alunos devem trocar as posições de 

executante e avaliador. Desse modo, cria-se a possibilidade de feedbacks imediatos, 

oferecidos pelos próprios alunos, além do entendimento da tarefa sob dois pontos de vista 

diferentes. Neste Estilo, o papel do professor é definir quais critérios e decisões serão 

avaliadas pelo observador e lhe fornecer feedbacks conforme necessário. 

No Estilo de Autoavaliação (D), os alunos realizam uma tarefa definida pelo professor 

e autoavaliam sua execução e desempenho. Essa autoavaliação é guiada por critérios 

específicos, como um checklist, fornecidos previamente pelo professor. Esse estilo propõe a 

participação ativa dos alunos, que produzem seu próprio feedback, têm a oportunidade de 

trabalhar de forma independente e são estimulados a desenvolver consciência sobre sua 

própria execução.  

Os próximos quatro estilos de ensino apresentados a seguir, pertencem ao grupo de 

abordagens menos diretivas e estão mais associados às concepções socioafetivas e cognitivas, 

que estão relacionadas à criatividade e à exploração. Nesse grupo de estilos, gradativamente, 

o aluno se torna mais ativo durante as tarefas. Contudo, o professor ainda toma decisões em 

relação aos objetivos, organização e decisões logísticas das atividades. 

No Estilo de Inclusão (E), o professor determina as tarefas e todos os alunos 

participam, independentemente do seu nível de habilidades, visto que são propostos diferentes 

níveis de dificuldade para a execução. Os alunos devem avaliar os níveis disponíveis e, com 

base em suas condições reais e na demanda da tarefa, decidir em qual dos níveis realizarão a 

atividade. Nesse estilo, o aluno também utiliza o checklist planejado pelo professor para 

autoavaliar o seu desempenho. O professor alerta o praticante sobre o cuidado na 

autoavaliação de seu desempenho e na seleção apropriada do nível de dificuldade da tarefa. 

Caso seja necessário, é permitido que os alunos façam ajustes para a mudança de nível. 
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No Estilo por Descoberta Dirigida (F), os alunos realizam uma tarefa enquanto várias 

perguntas são apresentadas para direcionar suas respostas. Nesse estilo, as tarefas e perguntas 

são organizadas pelo professor. Os questionamentos são lógicos e sequenciais para que 

conduzam o aluno a descobrir uma resposta predeterminada, ou seja, esperada pelo professor. 

Esse estilo induz o aluno a tomar decisões e para potencializar a participação ativa dos alunos, 

o feedback positivo do professor é essencial nesse Estilo.  

A característica do Estilo Descoberta Convergente (G) é descobrir a resposta correta 

(predeterminada) em um processo convergente. O papel do professor é definir o que será 

descoberto e planejar a única pergunta ou situação que será entregue ao aluno. O aluno, por 

sua vez, deve se engajar no raciocínio para fazer conexões sequenciais sobre o conteúdo e 

para descobrir as respostas. O aprendiz produz as perguntas e organiza a sequência lógica que 

conduz à descoberta da resposta. Embora os alunos possam usar abordagens diversas para 

resolver o problema, cada um deles convergirá para a mesma resposta a partir das regras de 

lógica e raciocínio. 

O intuito do Estilo Descoberta Divergente (H) é o aluno descobrir respostas 

divergentes (múltiplas) para uma única pergunta ou situação, elaborada pelo professor. Esse 

estilo incentiva a diversidade e a autonomia, pois os alunos são estimulados a descobrir várias 

respostas de maneira criativa e a aprender a respeitar maneiras diferentes de se pensar e 

resolver problemas.  

Os três estilos apresentados a seguir: Estilo de Programa Individual Projetado pelo 

Aprendiz, Estilo para Alunos Iniciados e Estilo de Autoaprendizagem são pautados no 

resultado de experiências individuais acumuladas pelos alunos e proporcionadas pelos estilos 

anteriores.  

A característica que define o Programa Individual Projetado pelo Aprendiz (I) é a 

independência de cada aluno para descobrir uma estrutura que resolva uma questão ou 

problema. Nesse estilo, o papel do professor é tomar decisões sobre temas gerais. Os alunos 

devem produzir perguntas sobre assuntos específicos dentro do tema geral, que precisam 

resultar na identificação do processo e dos procedimentos. Ainda, os alunos devem descobrir 

as soluções e designar os critérios de desempenho. Assim, os praticantes devem ser mais 

autônomos, necessitam descobrir, criar e organizar ideias por conta própria, por meio de um 

processo sistemático em que examinaram um problema e que estabeleceram padrões de 

desempenho e avaliação.  

No Estilo Iniciado pelo Aprendiz (J), o aluno já tornou-se mais experiente, é 

responsável por iniciar e projetar a experiência da aprendizagem. Nesse Estilo, o papel do 
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aluno é desenvolver a iniciativa de tomar todas as decisões, o que inclui quais 

comportamentos de ensino-aprendizagem serão abordados e definir critérios para a avaliação. 

O papel do professor é aceitar a prontidão do praticante para tomar decisões máximas em sua 

experiência de aprendizagem, ser solidário e participar de acordo com as solicitações do 

aluno. 

O Estilo de Autoaprendizagem (K) é definido pela individualidade, tenacidade e o 

desejo de aprender. Neste Estilo, o aluno participa dos papéis de professor e praticante, 

seleciona os objetivos e toma todas as decisões ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 

A lógica interna do espectro de estilos de ensino considera ser possível que uma pessoa tome 

todas as decisões – de maneira autônoma – por si mesma. Esse comportamento não pode ser 

iniciado ou atribuído por um professor em sala de aula, pois esse não existe nesse contexto. 

Todavia, este estilo existe em situações em que um indivíduo está empenhado em ensinar a si 

mesmo, portanto, seria autodidata.   

 

2.5.2 Métodos de ensino para Educação Física propostos por Telmo Pagana Xavier 
 

Xavier (1986) propõe três métodos de ensino para a Educação Física: o método parcial 

ou analítico, o método global ou complexo, e o método misto.  

Por meio do método parcial, as habilidades são divididas em partes no processo de 

ensino-aprendizagem. Nesse método, há foco na repetição dos movimentos, com vistas ao 

domínio da técnica e da aquisição do gesto motor desejado de cada fundamento em questão, 

separadamente. Posteriormente, as partes serão unidas para que o movimento seja executado 

por completo.  

O método global ou complexo consiste na aprendizagem das atividades de forma 

completa, de maneira que o ensino de determinado movimento ocorra a partir da apresentação 

de seu conjunto. Assim, o aluno observa a habilidade completa e deve reproduzi-la por 

inteiro.  

O método misto, por sua vez, é composto pela sincronia entre o método parcial e 

global. Inicialmente, o método misto propõe a apresentação da tarefa como um todo pelo 

professor e a execução dessa tarefa pelo aluno. Em um segundo momento, partes específicas 

do movimento são separadas para que o professor realize as correções e demonstre as 

habilidades que forem necessárias. Por fim, o aluno volta a executar a tarefa por completo.   
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2.6 Iniciação Esportiva  
 

A formação esportiva consiste em um processo composto por diferentes fases e que 

ocorre durante um longo período da vida do indivíduo (SILVA; GALATTI; PAES, 2010). 

Como resultado das vivências proporcionadas ao longo desse processo, espera-se que as 

crianças se mantenham ativas ao longo da vida (WEINECK, 1999; BOMPA, 2000; BALYI, 

2003; SILVA; GALATTI; PAES, 2010).  

Dentro da formação esportiva, a iniciação pode ser definida como o primeiro passo 

(RAMOS; NEVES, 2008). Trata-se de um estágio cronológico quando a principal atenção 

seria sobre o ensino dos princípios básicos de uma ou mais modalidades esportivas 

(WEINECK, 1999; BOMPA, 2000; RAMOS; NEVES, 2008).  

Acredita-se que um processo de iniciação esportiva adequado para crianças e jovens 

objetive atender às suas necessidades, em especial, do ponto de vista motor (MYER et al., 

2016). Assim, neste período, evidências demonstram a importância da variedade de 

experiências para ampliar o repertório motor dos praticantes, promover as primeiras 

adaptações para que possam responder aos novos estímulos, e posteriormente oferecer-lhes 

condições de optar pelo esporte que desejam praticar (MYER et al., 2016).  

Caso as fases do processo de formação esportiva forem antecipadas ou anuladas, e 

acontecer especialização antes do período considerado ideal, esse fenômeno é nomeado 

especialização precoce (FEELEY; AGEL; LAPRADE, 2016). Assim, as crianças se 

especializam antes da maturação em um único esporte, no qual se dedicam com exclusividade 

(MYER et al., 2016). Nesse caso, os treinamentos são intensos e têm o intuito de elevar o 

desempenho das crianças em competições, que acontecem com regularidade (MYER et al., 

2016).  

A iniciação esportiva varia de acordo com o contexto no qual será desenvolvida, isto 

é, pode estar presente na Educação Física escolar (curricular), em atividades extracurriculares 

na escola, em academias, em centros comunitários, em clubes e centros esportivos 

(TSUKAMOTO; NUNOMURA; CARRARA, 2011). Os objetivos também se diversificam. 

Segundo Granados (2001), a depender do ambiente em que estão inseridos, os programas de 

iniciação esportiva podem atender ao fim educativo, competitivo ou recreativo-lazer.  

Na Ginástica, em geral, encontramos a iniciação esportiva formativa, quando o intuito 

da prática envolve o desenvolvimento de habilidades motoras por meio de movimentos 

ginásticos, sem que haja foco técnico e competitivo; e a iniciação esportiva competitiva, 

quando esta possui objetivos competitivos, preocupação com o desempenho e com a execução 
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de movimentos perfeitos (TSUKAMOTO; NUNOMURA; CARRARA, 2011). Com base na 

definição de Tsukamoto, Nunomura e Carrara (2011), no presente estudo, foi analisada a 

iniciação esportiva competitiva da GR. 

 

2.7 Iniciação esportiva competitiva na Ginástica Rítmica  
 

A GR é um esporte com grande potencial a ser desenvolvido na iniciação esportiva, 

pois abrange infinitas possibilidades (PALMER, 2003; TOLEDO, 2009). A GR contribui 

tanto para o desenvolvimento das habilidades motoras e capacidades físicas, como saltar, 

equilibrar, girar, ondular, coordenação, potência, força, agilidade e flexibilidade como para o 

desenvolvimento do ritmo, da criatividade e da expressividade corporal (PALMER, 2003; 

TOLEDO, 2009).  

Ainda, algumas características da GR podem favorecer as crianças, pois são bem 

similares às da cultura corporal; encontradas nos jogos e brincadeiras infantis, como aquelas 

que utilizam bolas, arcos e cordas (ALONSO, 2000). Na modalidade, as crianças podem 

explorar sua criatividade e sua imaginação para manipular os aparelhos de maneiras diferentes 

e divertidas (PALMER, 2003). Então, a GR mostra-se importante para o desenvolvimento do 

ser humano, em especial por proporcionar ao corpo o envolvimento com o espaço, tempo, 

ritmo, materiais, pessoas, e por incentivar as interações afetivo-sociais (GAIO, 2009). 

É comum que o ingresso das crianças na iniciação esportiva da GR aconteça por volta 

dos seis anos de idade (FURTADO, 2020). Assim como outros esportes artísticos, como a GA 

e a patinação artística, a GR tende a apresentar o início da fase de especialização mais precoce 

do que em outros esportes (LAW; CÔTÉ; ERICSSON, 2007). Além disso, as ginastas podem 

participar de competições oficiais aos nove anos de idade, em nível nacional e internacional 

(FURTADO, 2020).  

A literatura aponta que não é raro as ginastas serem submetidas às altas cargas de 

treinamento sistematizado e competições durante a iniciação esportiva (LANARO FILHO; 

BÖHME, 2001; DOUDA et al., 2008; LAFFRANCHI; LOURENÇO, 2010; ÁVILA-

CARVALHO et al., 2013). Além disso, devido à alta dificuldade técnica, física e artística na 

GR, a ginasta levaria cerca de oito a dez anos de treinamento sistematizado para chegar à 

etapa de maestria esportiva (AVILÉS; DÍAZ; BORRÁS, 2014).  

As principais competições nacionais que abrangem a iniciação esportiva são o 

Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica, Campeonato Brasileiro Caixa ‘Ilona 

Peuker” de Conjuntos e o Torneio Nacional de Ginástica Rítmica. Devido às características 
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desta pesquisa, a seguir, serão apresentadas as particularidades referentes aos Campeonatos 

Brasileiros da modalidade. 

Nos Campeonatos Brasileiros de GR, as categorias de base que compõem a iniciação 

esportiva incluem a categoria pré-infantil e infantil (FURTADO, 2020). A categoria pré-

infantil é composta por ginastas entre nove e dez anos de idade, enquanto a categoria infantil 

inclui as ginastas entre onze e doze anos de idade (CBG, 2019).  

Para as categorias de base, são feitos ajustes nos regulamentos, por exemplo, em 

relação aos aparelhos e à quantidade de provas que a ginasta deve competir (CBG, 2019). Nas 

categorias pré-infantil e infantil, há a inserção da prova de mãos livres, realizada sem 

aparelhos, e que possibilita o aprimoramento da técnica corporal e amadurecimento frente às 

exigências das competições para as ginastas mais jovens (CBG, 2019; FURTADO, 2020). 

Ainda, na categoria pré-infantil, o número de provas é diminuído de quatro para três; e na 

categoria infantil, além da prova de mãos livres, existem mais três provas com aparelho 

(CBG, 2019). 

Na atualidade, a avaliação na GR é composta pelos critérios de dificuldade, execução 

e artístico (FIG, 2021). Assim, na avaliação da dificuldade das categorias de base, para a 

prova de mãos livres das categorias pré-infantil e infantil, há dificuldades corporais 

obrigatórias, pertencentes aos três grupos (saltos, equilíbrios e rotações), além da exigência 

dos elementos pré-acrobáticos e ondas corporais, que indicam preocupação com o trabalho da 

técnica corporal de base (CBG, 2019; FURTADO, 2020). Nas provas com aparelhos, há uma 

adaptação na categoria pré-infantil para os elementos dinâmicos de rotação, em que as 

ginastas realizam grandes lançamentos com movimentos de rotação durante o voo do aparelho 

(CBG, 2019; FURTADO, 2020). Enquanto nas outras categorias é necessário executar no 

mínimo dois movimentos de rotação durante o voo do aparelho, o nível de complexidade é 

reduzido para a categoria pré-infantil, pois as ginastas podem executar apenas uma rotação 

(CBG, 2019). Ainda, o regulamento define um limite de pontos para as dificuldades corporais 

nas provas com aparelho, com o intuito de diminuir a possibilidade de as ginastas executarem 

dificuldades corporais que não condizem com a sua maturidade corporal (CBG, 2019; 

FURTADO, 2020).  

Apesar das adaptações na avaliação da dificuldade, em se tratando da avaliação dos 

critérios de execução nas competições, tanto na categoria pré-infantil quanto infantil, os 

critérios permanecem os mesmos da categoria adulta (FURTADO, 2020). O formato das 

competições, o número de árbitros e a premiação, que é prevista do primeiro ao terceiro lugar, 

também são mantidos conforme o modelo adulto (CBG, 2019; FURTADO, 2020). À medida 
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que um dos objetivos do Campeonato Brasileiro é selecionar ginastas para eventos 

internacionais, as características da competição adulta não se modificam, ainda que nas 

categorias de base. De acordo com Furtado (2020), isso acontece porque a maioria das 

competições internacionais mantém o mesmo formato para todas as idades.  

 

2.8 O ensino da Ginástica e a formação esportiva em longo prazo 
 

A Ginástica é considerada popular em todo o mundo e algumas modalidades 

esportivas como a GA, a GR e a Ginástica de Trampolim têm sido evidenciadas pela mídia 

nas coberturas dos Jogos Olímpicos a cada quatro anos (CAINE; RUSSELL; LIM, 2013). A 

Ginástica é reconhecida por regimes de treinamento intensos, principalmente entre as ginastas 

femininas; e, também, por envolvê-las em idade relativamente jovem (SARTOR et al., 2013; 

CAINE; RUSSELL; LIM, 2013). Nesse sentido, fatores como níveis extraordinários de 

desempenho, altas cargas de treinamento e competições em tenra idade são característicos nos 

esportes ginásticos (RUSSELL, 2013).  

A participação na Ginástica pode ser encorajadora e desafiadora, e os benefícios da 

prática são claramente relacionados à saúde (RUSSELL; BASICGYM, 2010; CAINE; 

RUSSELL; LIM, 2013; RUSSELL, 2020). Entretanto, o aumento da dificuldade das 

habilidades praticadas em idades precoces, associado às exigências do treinamento intensivo 

expõe os ginastas às altas demandas de desempenho e ao risco de lesões (MALINA et al., 

2013; RUSSELL, 2020). Assim, na atualidade, tem se buscado fornecer informações úteis que 

auxiliam na gestão e na minimização dos riscos associados à participação na Ginástica; que 

otimizam o desempenho competitivo dos atletas e prezam pela sua saúde; que contribuam 

para atrair e manter os praticantes na modalidade; e que também buscam o aprimoramento do 

ensino da Ginástica (CAINE; RUSSELL; LIM, 2013; MALINA et al., 2013; RUSSELL, 

2020; RUSSELL, 2021). 

Em se tratando do ensino da Ginástica, é comum que sejam encontradas metodologias 

tradicionais que, frequentemente, enfatizam o aprendizado mecânico, caracterizado pelo 

excesso de repetições de movimentos; são reducionistas, pois desmembram habilidades 

complexas em etapas fáceis; e lineares, visto que o aperfeiçoamento de cada etapa ocorre de 

maneira sequencial (RUSSELL, 2021). Apesar de aplicados e bem-sucedidos durante um 

extenso período, alguns métodos de ensino tradicionais apresentam limitações que não 

condizem com os valores educacionais e sociais contemporâneos (RUSSELL, 2021). Como 

consequência, observam-se cada vez mais crianças e jovens distantes da prática esportiva, que 
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não demonstram interesse, não se sentem atraídos e não se dedicam ao esporte; e, então, não 

usufruem os benefícios potenciais da participação esportiva (MORENO-MURCIA et al., 

2013; ESCAMILLA-FAJARDO et al., 2017; FIN et al., 2019).  

Em especial na iniciação esportiva, contexto de análise deste projeto de pesquisa, 

Milani, Bento-Soares e Schiavon (2021) mencionam que o ambiente tradicional das aulas de 

Ginástica enfatiza a disciplina e o direcionamento técnico; e que muitas vezes é considerado 

uma proposta excludente de “caça-talentos”.  

Nunomura e Tsukamoto (2009) afirmam que apesar de contribuir para a formação e o 

desenvolvimento do ser humano, o conteúdo da Ginástica não tem sido explorado de maneira 

adequada nos programas de iniciação esportiva. As autoras sugerem que um programa de 

movimento coerente na iniciação esportiva proporcionaria um repertório de vivências e 

experiências aos praticantes com o intuito de auxiliar o desenvolvimento de diversas 

habilidades motoras que, posteriormente, seriam utilizadas em contextos mais complexos e 

específicos, como esportes, jogos e dança. 

Nesse contexto, alguns autores como Schembri (1983); Russell e Kinsman (1986); 

Collins (1991); Werner (1995) e o Engym (1999), apresentados por Nunomura e Tsukamoto 

(2009), se dedicaram ao estudo sobre como organizar o conteúdo da Ginástica, sob uma 

perspectiva pedagógica. As propostas se alinham à pedagogia contemporânea e incluem os 

momentos iniciais da prática de maneira mais abrangente, com o objetivo de construir e 

desenvolver uma base motora consistente e que proporcione experiências diversas 

(NUNOMURA; TSUKAMOTO, 2009).  

Dessa maneira, com o intuito de promover a formação esportiva aos praticantes desde 

seu primeiro contato com a Ginástica, existem alguns programas de formação esportiva 

desenvolvidos especialmente para modalidades Ginásticas. Assim, na seção seguinte 

apresentaremos dois programas que poderiam orientar a formação esportiva em longo prazo 

na Ginástica.  

 

2.8.1 Programas de formação esportiva em longo prazo: O caso do FIG Age Group 

Program e do Long Term Athlete Development 
 

Nesta seção, serão apresentados dois programas de formação de atletas em longo 

prazo, elaborados para a Ginástica: o FIG Age Group Program, desenvolvido pela Federação 

Internacional de Ginástica; e o Long Term Athlete Development (LTAD), criado pela 

Federação Nacional de Ginástica do Canadá. Apesar de apresentarem diferenças entre si, em 
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geral, ambos programas buscam respeitar todas as fases do praticante, suas características, 

idade, nível de condicionamento físico, objetivos, interesses e necessidades, além de prezarem 

pela sua saúde e formação em longo prazo. As principais características do FIG Age Group 

Program e do Long Term Athlete Development encontram-se a seguir:  

 

O FIG Age Group Program teve início ao final da década de 1990, a partir de uma 

revisão da literatura científica mundial sobre o esporte e as características de crescimento e 

desenvolvimento das crianças, desde o seu nascimento até a idade adulta (FIG, 2022). A partir 

de 2011, com o apoio parcial do Comitê Olímpico Internacional, essas informações foram 

complementadas e surgiu um Programa de Desenvolvimento e Competição de Grupo Etário 

para GA (masculina e feminina) e para a GR (FIG, 2022). Recentemente, nos anos de 2019 e 

2020, o Programa foi desenvolvido para a Ginástica Acrobática, Aeróbica e de Trampolim 

(FIG, 2022).  

No Programa, existe um conjunto de testes, monitoramento e desenvolvimento de 

habilidades físicas e técnicas para cada modalidade ginástica (FIG, 2022). Além disso, o FIG 

Age Group Program propõe um programa completo de competição que abrange vários níveis, 

apresenta regras modificadas para as ginastas de determinadas idades e exercícios obrigatórios 

para todas as idades (FIG, 2022). O Programa também inclui uma variedade de informações 

adicionais relacionadas ao desenvolvimento de um programa sistemático para cada 

modalidade ginástica que levaria ao alto desempenho (FIG, 2022). Ainda, são 

disponibilizados materiais como manuais técnicos, vídeos de todos os testes físicos e 

exercícios obrigatórios, e músicas, encontrados no site da Federação Internacional de 

Ginástica (FIG, 2022). 

O objetivo do Programa é fornecer orientações técnicas, centradas no atleta, em 

especial, para não especialistas e federações que não têm experiência ou recursos para 

desenvolver seus próprios programas (FIG, 2022). Antes da dificuldade dos exercícios, o 

Programa foca na qualidade do desempenho e na saúde dos atletas, pois se acredita que, em 

condições seguras, dificuldades maiores podem ser treinadas em idades mais jovens, mas não 

devem ser inseridas nas rotinas de competição (FIG, 2022). 

O Programa propõe um Planejamento de Desempenho em Longo Prazo, com o intuito 

de desenvolver pré-requisitos como flexibilidade, potência e elementos técnicos básicos, 

necessários para o aumento estável e contínuo do desempenho. Esses não são os objetivos 

competitivos, mas os objetivos educacionais para o aprendizado e treinamento de habilidades 
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técnicas e físicas, considerados com prioridade (DIAS et al., 2021). O Programa sugere quatro 

fases para a formação de ginastas em longo prazo, abordadas a seguir:  

 

a) Treinamento Básico 

O Treinamento Básico é sugerido pelo FIG Age Group para crianças entre seis e nove 

anos de idade. Seu objetivo é desenvolver os pré-requisitos fundamentais e específicos da 

modalidade ginástica em questão, em especial, a regulação do movimento e pré-requisitos 

neuromusculares. Para as crianças de seis e sete anos de idade, são recomendadas práticas de 

uma a duas vezes por semana, com duração de até uma hora e meia cada. Para as crianças de 

oito e nove anos de idade, sugerem-se práticas de duas a três vezes por semana, com duração 

de duas horas cada. 

 

b) Treinamento Preparatório 

Esta fase inclui ginastas entre nove e doze anos de idade. Durante o Treinamento 

Preparatório, o intuito é aprender e aumentar o nível dos pré-requisitos gerais e específicos, 

como coordenação, técnica, velocidade, flexibilidade e potência, além de aumentar a 

capacidade de carga do atleta. Nesta fase, o programa de competição é seguido, porém, treinar 

ainda é o objetivo principal. De acordo com o Programa, durante essa etapa, o treinamento é 

voltado para a educação. Para os atletas de nove e dez anos de idade, são recomendadas 

práticas de quatro a cinco vezes por semana, com duração de até três horas cada. Para os 

jovens de onze a doze anos de idade, sugerem-se práticas de cinco a seis vezes por semana, 

com duração de três horas cada.   

 

c) Treinamento Avançado  

O Treinamento Avançado abrange ginastas entre treze e dezesseis anos de idade. 

Nesse período, visa-se desenvolver a transferência sistemática do que foi aprendido nas fases 

anteriores para o treinamento de alto rendimento. Assim, o Treinamento Avançado é 

caracterizado por assegurar a ligação com o nível internacional, por meio do incremento 

sistemático das exigências específicas. Então, além de preparar os atletas, busca-se garantir o 

início de sucesso em alto nível competitivo.  Embora haja aumento das exigências, nessa fase 

ainda preza-se por treinar para o aprendizado e para a educação. Para atletas de treze e catorze 

anos de idade, são recomendadas práticas de seis a sete vezes por semana, com duração de até 

três horas cada. Para os jovens de quinze a dezesseis anos de idade, sugerem-se práticas de 

oito vezes por semana, com duração de três horas cada. 
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d) Treinamento de Alta Performance 

O Treinamento de Alta Performance é sugerido para ginastas a partir dos dezesseis 

anos de idade. Durante essa fase, o treinamento é voltado para as competições. Nessa etapa, 

busca-se pelo maior desenvolvimento dos atletas, atingir participações bem sucedidas e metas 

para grandes competições e torneios internacionais. O Treinamento de Alta Performance é 

caracterizado pela alta demanda de complexidade para os pré-requisitos, como potência, 

flexibilidade e elementos técnicos; além de os atletas dessa fase apresentarem excelentes 

desempenhos. Nessa etapa, recomendam-se treinamentos de nove a dez vezes por semana, 

que acumulem, aproximadamente, de vinte e sete a trinta horas semanais.  

 

O Long Term Athlete Development (LTAD) foi o modelo pioneiro de 

desenvolvimento de atletas em longo prazo direcionado para as modalidades ginásticas (GCG, 

2008). Este modelo é proposto pela Federação Nacional de Ginástica do Canadá e considera 

que a Ginástica seja capaz de oferecer oportunidades de diversão, participação, aprendizado e 

competição para todos, independentemente da idade, gênero ou nível de habilidade (GCG, 

2008). Assim, o LTAD foi desenvolvido com o objetivo de direcionar a comunidade da 

Ginástica (ginastas, treinadores, pais, instituições esportivas, etc.) para desenvolver cada fase 

da formação esportiva do atleta, seja com foco para o alto rendimento ou como prática 

esportiva voltada para o lazer ou recreação (GCG, 2008).  

O modelo menciona os Padrões Fundamentais de Movimento do corpo, que consistem 

nas raízes de toda a ginástica e que também são as raízes de quase todos os outros esportes 

(GCG, 2008). Os Padrões Fundamentais de Movimento tem como base os Fundamentos da 

Ginástica, presentes na filosofia dos “3F’s” proposta por Keith Russel. A filosofia “3 F’s” de 

Russell (2010) envolve: Diversão (Fun), Aptidão Física (Fitness) e Fundamentos 

(Fundamentals).  

O primeiro F, a Diversão (Fun), sugere práticas prazerosas, agradáveis e lúdicas, que 

sejam atrativas e entusiasmem os praticantes a estarem ativos a maior parte do tempo. O 

segundo F, a Aptidão Física (Fitness), tem o intuito de desenvolver as capacidades físicas das 

crianças, isto é, a condição necessária para que os Fundamentos da Ginástica sejam 

aprendidos com segurança; além de ser importante para sua saúde e qualidade de vida 

(RUSSELL; BASICGYM, 2010). O terceiro F, Fundamentos (Fundamentals), é um produto 

do que foi trabalhado com as crianças e, ao mesmo tempo, são os padrões de movimento da 

Ginástica (RUSSELL; BASICGYM, 2010). Esses padrões são como uma base motora 
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comum, partilhada por todas as Ginásticas (RUSSELL; BASICGYM, 2010). Assim, os 

Fundamentos da Ginástica são como o alicerce para o aprendizado de habilidades específicas 

e até mais complexas. Além disso, os Fundamentos da Ginástica implicam diretamente na 

segurança das crianças, uma vez que lhes oferecem mais consciência e controle nos 

movimentos (RUSSELL; BASICGYM, 2010).  

Os Fundamentos da Ginástica propostos por Keith Russell são: posições estacionárias, 

saltos, deslocamentos, rotações e aterrissagens (RUSSELL; BASICGYM, 2010). No LTAD, 

além desses fundamentos, encontram-se os balanços e a manipulação de objetos, 

característicos de algumas modalidades ginásticas, mas não comuns entre todas (GCG, 2008). 

Em cada modalidade ginástica, cada habilidade evolui a partir de um ou mais desses padrões 

de movimento (GCG, 2008). A qualidade do movimento para cada um desses padrões é 

expandida e aprimorada por meio da música, do ritmo e dos princípios da dança (GCG, 2008). 

Mesmo as habilidades mais complexas, como aquelas que obtêm medalhas olímpicas, são 

combinações desses padrões básicos de movimento (GCG, 2008). 

O LTAD sugere que o bom desenvolvimento dos Padrões Fundamentais no início da 

vida, poderá aumentar a participação e a diversão no esporte; contribuir para um estilo de vida 

mais ativo e saudável; desenvolver as capacidades físicas e motoras básicas úteis para toda a 

vida; e permitir que aqueles com interesse e capacidade alcancem o sucesso em qualquer 

etapa do processo competitivo ou recreativo na Ginástica.  

O LTAD divide-se em oito estágios:  

a) Primeiros passos;   

b) Diversão, condicionamento e fundamentos;  

c) Construindo habilidades ginásticas;  

d) Especialização em uma modalidade ginástica; 

e) Tornando-se um competidor consistente; 

f) Vencendo em todos os níveis;  

g) Atingir a excelência internacional e;  

h) Ginástica para a vida (GCG, 2008).  

 

Nesse modelo de treinamento em longo prazo, todos os atletas deverão progredir 

sequencialmente por todos eles. Entretanto, ressaltamos que nem sempre todos os atletas 

passarão por todos os estágios. Desse modo, um atleta pode passar pelos três primeiros 

estágios, não se especializar em alguma modalidade ginástica e seguir para o último estágio, 
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da Ginástica para a vida (MOLINARI, 2018). Os oito estágios do LTAD encontram-se a 

seguir:  

a) Primeiros passos 

Esse estágio é voltado para crianças de zero a seis anos de idade. Assim, sugere-se que 

as crianças da pré-escola devem ter a oportunidade de participar de práticas das ginásticas. O 

desenvolvimento das habilidades e das capacidades motoras acontece de maneira lúdica e 

desafiadora. Os participantes progredirão em seu próprio ritmo e o programa deve ser 

centrado na criança, a fim de desenvolver habilidades cognitivas, qualidades psicossociais, 

motoras e físicas. A partir de atividades adequadas à idade, por meio de equipamentos 

adaptados, os participantes serão apresentados aos Padrões Fundamentais de Movimento. 

Dessa maneira, as crianças prepararão o corpo de forma generalizada, com o intuito de 

construir uma musculatura mais forte, melhorar sua flexibilidade e coordenação, estimular a 

criatividade, desenvolver boa postura corporal, aumentar o desenvolvimento das funções 

cerebrais, bem como das habilidades sociais e de liderança. O objetivo nessa fase é ajudar os 

participantes a se movimentarem de maneira habilidosa e a gostarem de ser ativos. Ainda, 

busca-se fornecer às crianças uma base de movimento com apoio no prazer, que permitirá sua 

participação em quase todos os esportes ao longo da vida.  

 

b) Diversão, condicionamento e fundamentos 

Essa segunda etapa atende crianças de seis a oito anos de idade (feminino) e de seis a 

nove anos de idade (masculino). O modelo sugere que os praticantes continuem a desenvolver 

e a dominar os Padrões Fundamentais de Movimento em um ambiente de multi-ginástica, ou 

seja, que trabalhe diversas modalidades ginásticas. Independentemente do esporte que a 

criança venha a escolher, incentiva-se a prática em mais de uma modalidade esportiva (GCG, 

2008). Assim, esta é uma “etapa de amostragem”, em que os participantes devem 

experimentar uma série de atividades esportivas (GCG, 2008). Nessa segunda etapa, prioriza-

se a formação de um acervo motor que contribuirá para o futuro esportivo das crianças (GCG, 

2008). Alguns participantes podem interessar-se por programas de ginástica mais avançados 

(GCG, 2008). Esses participantes serão transferidos para programas especiais, adequados às 

suas habilidades e que podem incluir a preparação para competições (GCG, 2008). Nesse 

caso, as aulas serão mais avançadas, com duração um pouco mais longa e com maior 

intensidade de atividade. Contudo, a prática da filosofia “3F’s” não muda e não há 

participação em competições formais durante esta etapa (GCG, 2008). 
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c) Construindo habilidades ginásticas 

Essa etapa abrange as crianças de sete a nove anos de idade (feminino) e de oito a dez 

anos de idade (masculino). Durante a terceira fase proposta pelo LTAD, o objetivo é o 

desenvolvimento de habilidades ginásticas e habilidades esportivas em geral. Os participantes 

continuarão a desenvolver, ampliar e refinar: agilidade, equilíbrio, coordenação e 

flexibilidade. Ainda, a postura e a força do core devem ser bem estabelecidas durante esta 

fase. Nesse momento, inicia-se um direcionamento para a especialização esportiva. Além 

disso, embora a competição ainda não seja o objetivo principal, a participação em 

competições formais pode iniciar ao final desta fase. Nesse sentido, o modelo ressalta que 

cada nível de competição possui requisitos técnicos específicos e, portanto, o treinamento 

deve corresponder às necessidades do competidor.  

 

d) Especialização em uma modalidade ginástica 

Nesse estágio, participam as crianças de nove a onze anos de idade (feminino) e de dez 

a doze anos de idade (masculino). Essa fase é um dos períodos mais importantes do 

desenvolvimento motor, em que as adaptações ao treinamento de habilidades acontecem de 

maneira rápida. Nessa etapa serão desenvolvidas habilidades específicas da modalidade 

ginástica que o praticante optou. Geralmente, aqueles que continuam a fazer ginástica nessa 

idade desenvolveram amor e prazer pelo esporte. Além disso, optaram por se especializar na 

ginástica como sua principal atividade. A participação nesse estágio pode ser em nível 

recreativo, de demonstração ou competitivo avançado. Todavia, as habilidades básicas devem 

estar bem estabelecidas e há o compromisso em longo prazo com o esporte. A diversão ainda 

é importante e assume significado diferente à medida que o treinamento se torna mais 

estruturado e orientado para as habilidades. As habilidades são desafiadoras e a diversão 

encontra-se em alcançar um novo movimento, treinar com um grupo de atletas e amigos, e se 

buscar fazer o melhor. O treinamento deve focar na preparação física, a fim de preparar o 

corpo para as habilidades específicas, orientação espacial, velocidade, desenvolvimento 

cognitivo, social e psicológico. A partir deste estágio, todos os aspectos que envolvem os 

praticantes devem ser trabalhados com vistas à formação de um atleta de alto nível, visto que 

nessa etapa, a formação geral já foi realizada (MOLINARI, 2018). Nessa fase, há incentivo 

para a participação em competições em nível estadual e nacional. Entretanto, o objetivo da 

participação é a avaliação do ginasta, sem cobranças por resultados, mas com o intuito de 

identificar e analisar os aspectos que precisam ser desenvolvidos e trabalhados nos treinos. Os 

atletas devem começar a desenvolver estratégias para as competições, contudo, é mais 
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importante que aprendam a treinar, desenvolvam as capacidades e habilidades físicas, motoras 

e psicológicas do que focar na competição. 

 

e) Tornando-se um competidor consistente 

Esse estágio envolve os jovens de dez/onze anos de idade até treze anos de idade ou 

mais (feminino) e de doze a quinze anos de idade (masculino). Os atletas que chegam a esta 

etapa são apaixonados pelo seu esporte e comprometidos com uma carreira competitiva. Ao 

atingirem esta etapa, os atletas já estão com suas habilidades básicas consolidadas e estão 

refinando as habilidades mais complexas. Os ginastas estão focados em alcançar um padrão 

de elite e buscam pelo seu melhor desempenho esportivo. O desafio e a perfeição estão 

presentes tanto nos treinamentos como nas competições. As rotinas de competição devem 

atender às exigências dos regulamentos e passam a apresentar maior nível de dificuldade e 

complexidade. Durante esse momento, os atletas devem refinar as estratégias e a preparação 

para as competições. Ainda, tornam-se mais autônomos e tomam mais decisões ao longo do 

treinamento.  

 

f) Vencendo em todos os níveis 

Fazem parte desse estágio, os jovens de treze/catorze a dezoito anos de idade ou mais 

(feminino) e de quinze a dezoito anos de idade ou mais (masculino). Nesta fase, os ginastas 

estão otimizando seu desempenho de acordo com os objetivos que estabeleceram para si. 

Nesse estágio, suas habilidades estão bem desenvolvidas e os atletas são mais orientados aos 

resultados do que nos estágios anteriores. Assim, priorizam o desempenho esportivo e 

demonstram alto nível técnico. Esses ginastas são bastante independentes na definição de 

metas e na tomada de decisões. Alguns começarão a competir internacionalmente em 

competições de nível júnior e sênior. Ainda, provavelmente, os membros da equipe para 

futuros Campeonatos Mundiais ou Jogos Olímpicos serão selecionados entre esses atletas. 

Nessa etapa, os ginastas também se sentem mais confortáveis ao viajar e competir em 

diferentes cidades, regiões e países. 

 

g) Atingir a excelência internacional  

Essa é a etapa em que os atletas alcançam o mais alto nível de competição 

internacional, competem em eventos como Copas do Mundo, Campeonatos Mundiais e Jogos 

Olímpicos. Os atletas têm, no mínimo, 16 anos de idade (feminino) e 18 anos de idade 

(masculino). O objetivo nesse estágio é a busca pelo desempenho e pela excelência técnica. 
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Assim, os ginastas precisam do refinamento técnico e coreográfico; e buscam executar 

elementos inovadores para aumentar o valor de dificuldade de suas rotinas de competição 

(GCG, 2008). É comum que esses atletas passem várias semanas ou meses em viagens para as 

competições e que, por esse motivo, treinem em locais diferentes do seu próprio ginásio.  

 

h) Ginástica para a vida 

Esse estágio recebe ginastas de todas as idades, origens e níveis de desempenho. Nessa 

etapa há oportunidades para aprender novas habilidades, fazer parte de um grupo que vise ao 

desempenho, experimentar novas modalidades ginásticas e até viajar internacionalmente para 

competir. Nessa fase, é possível treinar, julgar, ser voluntário e trabalhar no esporte. O intuito 

da Ginástica para a vida é acolher novos participantes, permitir que todos continuem a se 

divertir, a melhorar o seu condicionamento físico e a aprender os Fundamentos da Ginástica, 

em respeito ao seu nível de aptidão física, idade e interesses. Ainda, esse estágio incentiva ex-

ginastas a aplicarem suas habilidades em outras atividades e esportes, para que permaneçam 

ativos ao longo da vida. 

 

2.9 Métodos de Ensino na Iniciação Esportiva da Ginástica Rítmica  
 

Esta seção contém uma revisão da literatura que buscou conhecer e compreender os 

métodos de ensino aplicados na iniciação esportiva da GR. Assim, nesta revisão, encontra-se 

um panorama geral que reúne diferentes concepções sobre métodos de ensino na iniciação 

esportiva da GR, além das propostas defendidas por autores que se dedicaram ao processo de 

ensino-aprendizagem durante a iniciação esportiva da modalidade.  

A partir da história da GR no Brasil, é possível observar que desde o seu surgimento 

no país, o ensino da modalidade sofreu grande influência das ações pedagógicas de ex-

praticantes e profissionais especializadas. Apesar da origem da GR estar fortemente 

relacionada à dança, as regras são as características que mais diferenciam as duas práticas 

corporais, conforme a treinadora Monika Queiroz menciona em Dias (2019). Para Crause 

(1985), a origem competitiva da GR no Brasil por meio de séries obrigatórias pode ter 

facilitado o crescimento e o desenvolvimento da técnica corporal, mas levado à lacuna de 

conhecimentos sobre o processo de ensino-aprendizagem da GR. Por exemplo, em relação aos 

objetivos da prática em diferentes contextos; aos conteúdos a serem explorados; e aos 

métodos de ensino e de avaliação abordados dentro da modalidade (CRAUSE, 1985).  
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As séries obrigatórias continuam presentes na modalidade, em especial, em 

competições não oficiais, para iniciantes e com foco na participação (FURTADO, 2020). 

Nesse sentido, a literatura aponta que as séries obrigatórias e as regras da GR, direcionadas 

pelo código de pontuação, limitam a liberdade criativa para as composições coreográficas e 

restringem o ensino da modalidade durante a formação esportiva das ginastas (BIZZOCHI; 

GUIMARÃES, 1985).  

Além disso, historicamente, a maneira de ensinar e treinar a GR no Brasil recebe 

grande influência internacional, principalmente, de países do leste europeu, com tradição na 

modalidade (ALONSO, 2000; 2011). Na atualidade, essas influências ainda são identificadas, 

por exemplo, nas visitas de treinadores estrangeiros para a realização cursos; na elaboração de 

estudos e pesquisas em diferentes escolas de treinamento (por exemplo: russa e búlgara); nos 

modelos de treinamento reproduzidos (NAKASHIMA et al., 2008); e na estética corporal 

pretendida para as ginastas brasileiras, a fim de que se aproxime dos padrões internacionais 

(PORPINO, 2004). 

Ao observar o cenário do ensino da GR no Brasil, autores mencionam que, em geral, a 

GR desenvolvida no país parece se apoiar muito mais no senso comum e nas experiências 

práticas dos profissionais, do que em referenciais teóricos e a partir de fundamentações 

científicas (NAKASHIMA et al., 2008). Nesse contexto, a literatura aponta que, muitas vezes, 

os métodos de ensino utilizados na iniciação esportiva da GR se reduzem à reprodução do 

conhecimento (BOTTI, 2008; TIBEAU, 2010). Botti (2008) retrata o processo de ensino na 

GR decorrente, frequentemente, de experiências vivenciadas na prática da modalidade por ex-

praticantes. Ainda, existe a suposição de que diversas estratégias de ensino utilizadas na GR 

foram transmitidas entre as gerações e não se poderia afirmar, com exatidão, se existe 

fundamentação teórica nesse processo ou se o panorama observado é uma construção de 

evidências empíricas, resultados práticos e competitivos dos treinadores (TIBEAU, 2010).  

Também podemos citar outras fragilidades relacionadas ao ensino da GR, como o 

excesso de repetições de movimentos, ainda que na iniciação esportiva (MACIAS, 2011; 

RUSSELL, 2020). Ainda, destacamos o próprio desequilíbrio causado entre o treinamento da 

flexibilidade e de outras capacidades físicas consideradas fundamentais para o 

desenvolvimento motor adequado das crianças nesta fase (MACIAS, 2011; 

SULISTYOWATI; SUKAMTI, 2018).  

Em estudos sobre os processos de ensino-aprendizagem na GR, autores como Róbeva 

e Rankélova (1991), Llobet (1996), Barros e Nedialcova (1998); Caçola (2007); Laffranchi 

(2001), Botti e do Nascimento (2011) e Lebre e Araujo (2006) interpretam a iniciação 



43 
 

 

esportiva que acontece na modalidade como voltada para o treinamento de alto rendimento. 

Portanto, por parte dos treinadores, haveria preocupação intensa com o nível de formação 

técnica dos praticantes. Ainda, segundo autores (PEREIRA, 2003; MENEGALDO; 

BORTOLETO, 2017; SAMPAIO; VALENTINI, 2015), não é raro que o objetivo da iniciação 

esportiva da GR seja alcançar resultados competitivos. 

Nesse sentido, Oliveira et al. (2017) explicam que, devido à exigência da ampla 

variedade de habilidades coordenativas com grande potencial de serem desenvolvidas e 

treinadas pelas crianças, acredita-se que o sucesso na GR esteja associado à aquisição de 

habilidades complexas durante a infância. Contudo, as exigências pela excelência técnica e 

estética, e a cobrança por resultados esportivos em tenra idade levariam a treinamentos muito 

específicos, em detrimento da formação esportiva geral das ginastas (SULISTYOWATI; 

SUKAMTI, 2018). Características como essas, tendem a levar à especialização precoce das 

ginastas e, consequentemente, a desfavorecer seu desenvolvimento na GR (BACCIOTTI et 

al., 2017).  

Durante a iniciação esportiva da GR, também é comum observarmos a postura mais 

centralizada e rígida do instrutor com os praticantes (VIEIRA, 1982; VELARDI, 1999; 

CAÇOLA, 2007; SULISTYOWATI; SUKAMTI, 2018; DEINEKO; SHEVCHUK; 

ARKHYPOVA, 2020). Nesse sentido, Macias (2011) constatou que a prática pedagógica dos 

treinadores de GR observados em seu estudo apresentava a concepção mecanicista na 

iniciação esportiva, visto que não consideravam a realidade dos alunos na construção do 

planejamento de ensino, encarando-os como instrumentos de transmissão e reprodução, e não 

como protagonistas do processo ensino-aprendizagem. No decorrer das aulas, a comunicação 

era efetivada por meio da autoridade máxima dos professores, que determinavam e 

controlavam todos os movimentos a serem realizados nas aulas, e negligenciavam a 

criatividade, a criticidade e o desenvolvimento da autonomia dos alunos (MACIAS, 2011).  

Os treinos em que a ginasta apenas repete as sequências que o treinador indica são 

alvo de críticas para alguns autores (ALONSO, 2000; CAÇOLA, 2007; SAMPAIO;  

VALENTINI, 2015; SULISTYOWATI; SUKAMTI, 2018), pois acreditam que métodos de 

ensino que preconizam essa abordagem levariam à aprendizagem restrita das atividades e à 

falta de estímulo ao desenvolvimento integral da criança. Nesse contexto, os praticantes não 

conseguiriam atribuir significado e compreender o que realizam, além de não serem 

estimulados à autoavaliação e à autocorreção, pois encontram-se limitados à apresentação 

prática do professor, e tornam-se simples executantes de gestos e técnicas, de forma 

automatizada (ALONSO, 2000; CAÇOLA, 2007; SAMPAIO; VALENTINI, 2015).  
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Em contrapartida, outros autores (KLENTROU, 1998; VELARDI, 1999; PALMER, 

2003; PEREIRA, 2003; SULISTYOWATI; SUKAMTI, 2018; ABDULLAH; ASMAWI; 

SAMSUDIN, 2020) defendem que a essência da GR esteja na harmonia entre os aspectos 

expressivos, espontâneos, criativos e interpretativos do movimento corporal, na manipulação 

dos aparelhos e no acompanhamento musical. Desse modo, o ensino da GR e o processo de 

construção das rotinas deveriam estimular a individualidade das ginastas na exploração de sua 

criatividade, nas manifestações rítmicas do movimento e na compreensão de estruturas 

musicais, em especial e desde os momentos iniciais da aprendizagem esportiva (KLENTROU, 

1998; VELARDI, 1999; PEREIRA, 2003; SULISTYOWATI; SUKAMTI, 2018; 

ABDULLAH; ASMAWI; SAMSUDIN, 2020). Nesse contexto, para o ensino e 

desenvolvimento de competências rítmicas, jogos com caráter musical foram mencionados 

por diversos autores (GAIO, 2009; MULLAGІLDІNA; BILENKA; KOBELIEVA, 2018; 

DEINEKO; SHEVCHUK; ARKHYPOVA, 2020). Ainda, encontramos os jogos educativos, 

com a finalidade de desenvolver a expressão corporal (PEREIRA, 2003). 

A literatura também aponta que por meio dos jogos competitivos na iniciação 

esportiva da GR é possível ensinar e desenvolver outras características consideradas 

importantes na modalidade. Segundo os autores, os jogos competitivos contribuiriam para 

elevar o nível de motivação, para que as ginastas obtenham resultados melhores frente às 

variáveis motoras e para o incentivo à tomada de decisão (DEINEKO; SHEVCHUK; 

ARKHYPOVA, 2020).  

A importância da tomada de decisão na iniciação esportiva da GR também é 

mencionada por Porpino e Oliveira (2010), Caçola (2007), Palmer (2003) e Moraru e Rusu 

(2016). Os autores enfatizam a utilização do método de resolução de problemas para a 

iniciação esportiva da GR e argumentam que seria aquele método que mais se aproximaria 

das características da modalidade (PORPINO; OLIVEIRA, 2010; CAÇOLA, 2007; 

PALMER, 2003; MORARU; RUSU, 2016). Além disso, esse tipo de método de ensino 

promoveria respostas diversas e ajudaria no desenvolvimento da criatividade dos alunos 

(PORPINO; OLIVEIRA, 2010; CAÇOLA, 2007; PALMER, 2003; MORARU; RUSU, 2016). 

Para os autores, o aprendizado da ginasta aconteceria a partir daquilo que ela atribui sentido, o 

que a tornaria mais preparada para resolver problemas de diferentes situações e por caminhos 

diversos (PORPINO; OLIVEIRA, 2010; CAÇOLA, 2007; PALMER, 2003; MORARU; 

RUSU, 2016).  

Apesar de sugerido pela literatura para a iniciação esportiva na GR, a efetividade do 

método de ensino por resolução de problemas é questionada por alguns autores. Acredita-se 
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que a autorregulação e a auto-organização, provenientes da aprendizagem em que o aluno 

encontrou suas próprias soluções, possam resultar em melhor retenção e adaptabilidade da 

tarefa (SWELLER; KIRSCHNER; CLARK, 2007). Contudo, Sweller, Kirschner e Clark 

(2007) e Russell (2021) rejeitam a perspectiva de que a apresentação de informações 

relevantes deve ser reduzida em favor de ensinar os alunos a como solucionar problemas, 

visto que os alunos iniciantes, principalmente, ainda não têm informações suficientes para o 

aprendizado de determinadas tarefas que necessitam de informações explícitas. As instruções 

para a realização das tarefas são muito importantes, pois permitem que o aprendiz iniciante 

compreenda o que precisaria executar (DENARDI; CORRÊA, 2016). 

Outra maneira de abordar o ensino na iniciação esportiva da GR é a proposta de 

Alonso (2000, 2011). A autora considerou as questões socioculturais do ambiente de 

aprendizagem como referências para o planejamento e a execução do processo pedagógico na 

iniciação esportiva da GR. Assim, a construção, escolha e utilização dos métodos de ensino 

ocorreram a partir do constante diálogo entre treinador e ginasta; e objetivaram contribuir para 

o desenvolvimento global do praticante, tornando-o centro do processo de ensino-

aprendizagem. A prática acontecia de maneira prazerosa e consciente, além dos campos 

cognitivo, motor e afetivo-social. A autora propôs uma ação pedagógica que buscava a 

promoção de uma iniciação esportiva para todos, sendo talentosos ou não, em diferentes 

ambientes e despreocupada com o resultado dos alunos em competições. 

Como alternativa ao ensino da GR na iniciação esportiva, autores como Menegaldo e 

Bortoleto (2017) apropriaram-se dos princípios da Ginástica para todos (GPT), de forma a 

pensar e aplicar métodos de ensino mais flexíveis, menos especializados e com vistas ao 

contato significativo e prazeroso dos alunos com a modalidade. 

De maneira similar, Antualpa e Baccaglini (2003) retratam a iniciação esportiva da 

GR a partir da utilização de características fundamentais da GPT, como as atividades lúdicas, 

a criatividade, o prazer pela prática, o divertimento, a integração e a socialização entre os 

praticantes, sem evidenciar a competitividade. As autoras concluíram que a iniciação 

esportiva na GR ocorreu sem cobranças por resultados, a não ser aqueles pessoais. A prática 

também proporcionou experiências além do esporte competitivo, devido à incorporação de 

princípios da GPT e à descoberta da interrelação entre a técnica e a arte (ANTUALPA; 

BACCAGLINI, 2003).  

Em seu estudo, Antualpa e Baccaglini (2003) adotaram uma metodologia de ensino 

sustentada teoricamente por Lev Vygotsky (1896 - 1934), apresentada inicialmente por 

Velardi (1997) e também por Toledo, Velardi, Nista-Piccolo (2009). Esta metodologia de 
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ensino consiste em três momentos. O primeiro momento é a exploração dos movimentos 

corporais, de acordo com o tema proposto pelo professor, ou ainda, pela descoberta de 

possibilidades com determinados materiais (VELARDI, 1997). No segundo momento, o 

praticante é direcionado pelas dicas fornecidas pelo professor, mas ainda executa os 

exercícios sem a exigência do aprendizado (VELARDI, 1999). Por fim, no terceiro momento, 

o professor intervém de maneira mais diretiva para que o objetivo da aula seja atingido, então, 

os alunos podem reproduzir os gestos realizados por outro, pois a exploração inicial já foi 

feita (VELARDI, 1999).  

Outros autores como Bennet (1984), Gaio (2013), Santos et al. (2016) e Sulistyowati e 

Sukamti (2018) sugerem que todo processo de ensino-aprendizagem na GR deveria ser 

iniciado e desenvolvido por meios lúdicos. De acordo com os autores, criar e recriar são 

estratégias de ensino essenciais nas aulas de GR e concretizam o aprendizado. Ainda, não 

deveria haver preocupação exagerada com a execução técnica dos movimentos, a fim de 

priorizar a diversidade de experiências motoras nessa fase (BENNET, 1984; GAIO, 2013; 

SANTOS et al., 2016; SULISTYOWATI; SUKAMTI, 2018). 

Palmer (2003) defende que a organização e o planejamento do ensino na GR partem 

de uma escolha pessoal, mas que deveria se atentar e respeitar as características do instrutor e 

do cenário educacional em questão. A autora sugere quatro métodos de ensino aplicáveis à 

GR, com base nos estilos de Mosston e Ashworth (1986): Ensino Direto; Tarefas abertas e 

Resolução de Problemas; Livre Exploração e Descoberta; Exploração e Descoberta Dirigida. 

A descrição referente a cada método encontra-se a seguir:  

a) No Método de Ensino Direto, a abordagem é centrada no professor e envolve o 

ensino de habilidades específicas de forma direta. Os alunos aprendem as habilidades ao 

executarem as progressões corretas e, então, são orientados a praticar as habilidades 

(PALMER, 2003). Neste método, as habilidades básicas são dominadas antes que habilidades 

mais complexas sejam introduzidas. Dessa maneira, os alunos experimentariam maior sucesso 

no domínio das habilidades.  

 

b) No Método de Ensino Tarefas abertas e Resolução de Problemas, o professor 

apresenta uma situação potencial de aprendizagem como um problema que precisa ser 

resolvido. Assim, uma variedade de tarefas e desafios são apresentados para conduzir os 

alunos ao longo do processo de resolução de problemas (PALMER, 2003). Por exemplo: "De 

quantas maneiras diferentes você consegue quicar a bola?" ou "Você consegue quicar a bola 

em uma posição diferente do que em pé?". Ao apresentar tarefas e desafios às crianças, as 
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palavras devem ser escolhidas cuidadosamente pelo professor para que elas desenvolvam suas 

próprias soluções e ideias de movimento. Para a aplicação desse Método, evita-se utilizar 

frases como "mostre-me" ou "eu gostaria de ver", pois esse tipo de instrução pode fazer com 

que os alunos queiram agradar ao professor, em vez de explorarem seu próprio potencial de 

criação. Este método remete à ideia de que não há soluções corretas para esses problemas, 

mas que as próprias ideias dos alunos são valiosas e devem ser consideradas. 

 

c) No Método de Ensino Livre Exploração e Descoberta, os alunos são livres para 

explorar utilizando os aparelhos dentro de alguns parâmetros, como a seleção dos aparelhos 

que serão disponibilizados pelo professor. Nenhum outro limite é colocado sobre eles, com 

exceção das diretrizes de segurança, válidas para qualquer método de ensino proposto pela 

autora. Nesse método, é disponibilizado tempo suficiente para exploração, considerado 

essencial quando as crianças são apresentadas a uma nova atividade ou aparelho pela primeira 

vez. Por meio desse método, a autora sugere que as crianças ganhariam confiança em suas 

habilidades à medida que as desenvolvem em seu próprio ritmo. Os sentimentos de sucesso 

provenientes dessa prática permitiriam que os praticantes se desafiassem em futuras 

atividades na GR. De acordo com Palmer (2003), este método é uma autodescoberta 

importante para a aprendizagem, pois permite que os indivíduos explorem seu potencial 

criativo.  

 

d) No Método Exploração e Descoberta Dirigida, o professor apresenta uma ideia 

predeterminada dos resultados da aprendizagem. Assim como no Método de Livre Exploração 

e Descoberta, determinados parâmetros são definidos, como a seleção dos aparelhos. 

Entretanto, no Método Exploração e Descoberta Dirigida, o professor orienta os alunos em 

direção aos resultados da aprendizagem desejados por meio de algumas dicas e palavras-

chave para auxiliá-los em sua exploração. Estas instruções ajudam os alunos a expandirem 

seu próprio potencial de movimento. Por exemplo: "Ouça a música e tente fazer com que sua 

fita siga a música”. Apesar de um método semelhante ao “Tarefas Abertas” e “Resolução de 

Problemas”, este método permite muito mais tempo para exploração e descoberta. 

 

Segundo Palmer (2003), é possível que algumas habilidades necessitem da 

organização da aula inteira pautada em instruções de ensino mais diretivas, enquanto outras 

atividades necessitam de abordagens menos diretivas. Logo, a escolha dos métodos de ensino 
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depende da atividade, dos objetivos a serem atingidos e das respostas dos aprendizes 

(PALMER, 2003).  

Alonso (2000) também se pautou nos estilos de ensino propostos por Mosston e 

Ashworth (1996) e desenvolveu uma abordagem que possibilitasse a participação progressiva 

da ginasta no processo de decisão, em que sua individualidade fosse respeitada, de modo a 

potencializar os seus acertos (ALONSO, 2000). Para isso, foram explorados os Estilos de 

ensino por comando, recíproco, descoberta dirigida e descoberta divergente (ALONSO, 

2000).  

Sampaio e Valentini (2015) investigaram a influência de dois programas de iniciação 

em GR, um deles com a abordagem “Tradicional”, que se fundamentou em conteúdos 

técnicos da modalidade; e o outro, “Orientado para a maestria”, ou seja, que utilizou 

estratégias de ensino para fortalecer a motivação e possibilitar a prática com autonomia e 

sucesso para todas as ginastas. As autoras concluíram que o clima motivacional para a 

maestria contribuiu para a melhora no desempenho de habilidades motoras fundamentais das 

ginastas. A abordagem orientada para a maestria, embora lúdica e diversificada, contribuiu de 

forma semelhante ao programa tradicional no desempenho de habilidades especializadas da 

GR. Além disso, o estudo sugere relação positiva entre o sucesso do praticante em atividades 

esportivas mais complexas e a realização das habilidades motoras fundamentais com 

proficiência. Assim, as autoras ressaltam a importância de uma base motora diversificada na 

iniciação esportiva da GR. 

Outros métodos descritos pela literatura foram o método sucessivo e a prática 

agrupada (DALLAS; TASIKA; TINTO, 2012). Na prática agrupada, o praticante completa a 

aprendizagem das habilidades em um aparelho e depois inicia a prática das habilidades do 

aparelho seguinte. O método sucessivo, por sua vez, consiste no ensino de habilidades com 

exploração de diferentes aparelhos e movimentos. Dallas, Tasika e Tinto (2012) apontam o 

método sucessivo como mais eficaz do que a prática agrupada para o ensino de habilidades 

motoras na iniciação esportiva da GR. Nesse sentido, destacamos a importância da 

variabilidade da prática, pois resultaria em melhor adaptabilidade, retenção, transferência e 

desempenho da habilidade aprendida (RANGANATHAN; NEWELL, 2013).  

Estudos como Tibeau (1988, 2010), Caçola (2007), Caçola e Ladewig (2007) e 

Sulistyowati e Sukamti (2018) evidenciaram a interação entre o corpo e o aparelho na GR e 

levantaram a hipótese de que a prática como um todo (método global), que une os 

movimentos corporais ao manejo dos aparelhos, obteria melhor resultado na aprendizagem 
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quando comparada à prática em partes (método analítico), em que as habilidades são 

ensinadas separadamente.  

Existem críticas quanto ao ensino da GR de forma analítica e à separação entre os 

movimentos corporais e a manipulação dos aparelhos (CAÇOLA, 2007; TIBEAU, 2010). 

Segundo autores (VELARDI, 1999; DEINEKO; SHEVCHUK; ARKHYPOVA, 2020), na 

GR, é comum que o ensino de habilidades ocorra em partes e que a progressão pedagógica 

dos exercícios aconteça de acordo com os domínios demonstrados em cada movimento. Além 

disso, o método analítico está presente em séries de exercícios em que a correção da técnica é 

o objetivo principal, sem que exista a aprendizagem integral da atividade, o que poderia afetar 

o prazer pela prática e limitar o conhecimento dentro do que compreende a cultura corporal 

(TIBEAU, 1988, 2010;  CAÇOLA; LADEWIG; RODACKI, 2004; SULISTYOWATI; 

SUKAMTI, 2018; CAÇOLA, 2006).  

Nesse contexto, Tibeau (2010) constatou que, no momento em que se atinge o nível 

considerado ideal de técnica corporal e, posteriormente, se ensina a aprendizagem técnica dos 

aparelhos, os alunos apresentam decréscimo na amplitude, na coordenação e na estética dos 

movimentos. Ainda, a dificuldade de incorporação do novo geraria regressão em relação ao 

que foi adquirido (TIBEAU, 2010). 

Além da união entre movimentos do corpo e do aparelho, autores como Klentrou 

(1998), Olga (2003), Tibeau (2010) e Porpino e Oliveira (2010) ressaltaram a importância da 

utilização da música durante as aulas de GR, que raramente acompanha as aulas, pois seria 

inserida apenas em momentos de construção coreográfica (KLENTROU,1998; OLGA, 2003; 

TIBEAU, 2010; PORPINO; OLIVEIRA, 2010). De acordo com os autores, a música é uma 

ferramenta de interseção essencial entre as duas partes (movimento e aparelho) e estimula a 

criatividade, imaginação, coordenação, consciência corporal e de espaço, livre interpretação e 

expressão dos movimentos (KLENTROU,1998; OLGA, 2003; TIBEAU, 2010; PORPINO; 

OLIVEIRA, 2010).  

Brolesi (2015) utilizou o método misto, proposto por Xavier (1986), para o ensino de 

elementos pré-acrobáticos na GR. Em seu estudo, os movimentos foram apresentados de 

maneira completa e, na sequência, foram inseridos os processos pedagógicos, que dividiram 

cada elemento pré-acrobático em partes específicas. Posteriormente, os elementos pré-

acrobáticos foram executados novamente de maneira completa. A autora concluiu que, no 

processo de iniciação dos elementos específicos da GR, essa maneira de ensinar os elementos 

pré-acrobáticos apresentou bons resultados (BROLESI, 2015).  



50 
 

 

Botti (2008) e Botti e do Nascimento (2011) analisaram os métodos de ensino 

utilizados por duas equipes de GR e concluíram que o uso de apenas um método, seja ele 

analítico ou global, torna-se uma ação reducionista e que, durante a escolha dos métodos de 

ensino, deve-se atender aos objetivos e conteúdos previamente selecionados. Assim, em 

determinados momentos, o método analítico pode ser mais adequado e em outros, o método 

global.  

A partir da revisão de literatura realizada, ficou evidente que não há consenso entre os 

autores sobre a utilização dos métodos de ensino na iniciação esportiva da GR. Apesar de 

alguns autores mencionarem a superioridade de alguns métodos de ensino em relação a 

outros, ressaltamos que, muitas vezes, os dados apontam para o ensino de habilidades 

específicas, que não representam a integralidade e complexidade que é a GR. Assim, esta 

revisão de literatura demonstrou que os métodos de ensino são dependentes do contexto, do 

conteúdo, do público alvo, dos objetivos em questão e das circunstâncias das aulas. Desse 

modo, cabe aos treinadores determinarem quais métodos serão escolhidos e de que maneira 

irão abordá-los na iniciação esportiva da GR.  

3 JUSTIFICATIVA  

A iniciação esportiva é considerada uma das fases mais importantes do processo de 

formação esportiva e é durante essa etapa que habilidades específicas da GR serão 

desenvolvidas. Desse modo, identificar e analisar os métodos de ensino aplicados nessa fase 

GR seria fundamental para que os treinadores possam otimizar o aprendizado das ginastas.  

Além disso, a partir do que descreve a literatura sobre os métodos de ensino na 

iniciação esportiva da GR se reduzirem à reprodução do conhecimento e de serem produto de 

indicadores empíricos dos treinadores, fica evidente a importância deste estudo, em conhecer, 

compreender e discutir os métodos de ensino abordados atualmente na modalidade em seus 

momentos iniciais.  

Acreditamos que o esporte também tenha o propósito de educar e de formar para a 

vida. Dessa maneira, ao considerar os métodos de ensino, observamos que estão relacionados 

aos valores educacionais e sociais. Assim, a depender dos métodos de ensino utilizados e da 

maneira como são abordados, os mesmos podem apresentar limitações por não se adequarem 

aos princípios do cenário contemporâneo e afastarem crianças e jovens da prática esportiva.  

Atender ao novo cenário educacional e as gerações de crianças e jovens que estão cercadas de 

atrativos que as afastam dos hábitos de vida ativos e saudáveis é um desafio. Nesse sentido, 
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este estudo se justifica, pois busca orientar os profissionais envolvidos com a iniciação 

esportiva da GR para resgatarem os valores e atratividade do esporte com novas maneiras de 

ensinar e de atingir as crianças, com vistas a atender a essa nova demanda da sociedade e 

contribuir com o aprimoramento do ensino da GR. 

Ao apresentar os métodos de ensino na iniciação esportiva da GR, pretende-se ampliar 

o conhecimento daqueles que atuam na modalidade e auxiliar os treinadores a optarem por 

métodos de ensino efetivos, que facilitem o aprendizado das ginastas, sobretudo estejam em 

harmonia com as necessidades, interesses, motivação e objetivos dos praticantes.  

4 OBJETIVO 

 

O objetivo do estudo é identificar e analisar os métodos de ensino aplicados na 

iniciação esportiva da GR pelos treinadores das instituições esportivas que obtiveram pódio 

nos Campeonatos Brasileiros de GR em 2019. 

 

4.1 Objetivos específicos 
 

Os objetivos específicos são: 

a) Caracterizar os diferentes métodos por meio dos objetivos, atividades e estratégias; 

b) Identificar e analisar a relação dos métodos com as fases posteriores de 

desenvolvimento da modalidade; e 

c) Identificar os fatores associados à escolha dos métodos de ensino aplicados.  

5 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Optamos pela pesquisa qualitativa descritiva, que objetiva descrever as características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis, 

por meio de técnicas padronizadas (GIL, 2002). De acordo com Negrine (2004), a pesquisa 

qualitativa está centrada em descrever, analisar e interpretar as informações coletadas na 

investigação, na tentativa de entendê-las, de forma contextualizada, sem que exista 

preocupação em generalizar os dados. Esse tipo de pesquisa responde às questões muito 

particulares e trabalha com o universo de significados, de motivos, de aspirações, de crenças, 

de valores e de atitudes.   

 



52 
 

 

5.1 Critérios para a definição dos participantes 
 

A ideia central deste estudo busca identificar e compreender os métodos de ensino 

abordados na iniciação esportiva competitiva da GR no Brasil. Assim, para a definição dos 

participantes desta pesquisa, investigamos o cenário dos Campeonatos Brasileiros da 

modalidade nas provas individual e conjunto, pois são os eventos nacionais de maior nível 

competitivo.     

Para a definição dos participantes deste estudo, selecionamos as instituições que 

conquistaram pódio por equipe nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto do 

Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica de 2019. Também foram selecionadas as 

instituições que obtiveram pódio nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto do 

Campeonato Brasileiro Caixa ‘Ilona Peuker” de Conjuntos de 2019. Encontramos nove 

instituições pertencentes a cinco Estados brasileiros (Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, 

Santa Catarina e São Paulo). Todos os resultados oficiais foram obtidos no site da 

Confederação Brasileira de Ginástica (CBG, 2022). 

Foram convidados para participar deste estudo, todos os treinadores/as que atuassem 

com as categorias de base (pré-infantil e infantil) das nove instituições mencionadas 

anteriormente; e que se enquadrassem nos critérios de inclusão do estudo, ainda que houvesse 

mais de um treinador/a por clube.  

Ressaltamos que a execução deste projeto de pesquisa aconteceu durante a pandemia 

do novo coronavírus; e que no ano de 2019, aconteceram os últimos Campeonatos Brasileiros 

de GR (individual e conjunto) antes do período pandêmico. Essas competições não 

aconteceram em 2020 e retornaram somente no ano de 2021, após a realização da coleta dos 

dados (entrevistas online).  

 

5.2 Critérios de inclusão e exclusão dos participantes 
 

Para atenderem aos critérios de inclusão deste estudo, os/as treinadores/as deveriam 

atuar na iniciação esportiva das nove instituições previamente selecionadas. Além disso, 

utilizamos o tempo de experiência profissional dos/as treinadores/as na GR como critério de 

seleção, que deveria ser de, no mínimo, dez anos, conforme sugerem Erickson, Côté, e Fraser-

Thomas (2007).  

Fizeram parte dos critérios de exclusão, quaisquer indivíduos que não se enquadraram 

nos critérios de inclusão do estudo, seja pelo tempo de experiência profissional na 
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modalidade, seja por não atuarem na iniciação em GR com as categorias de base ou por não 

pertencerem às instituições selecionadas previamente. 

Duas instituições previamente selecionadas foram excluídas do estudo, visto que os 

treinadores da equipe que atuavam na iniciação esportiva não atendiam ao critério de inclusão 

referente ao tempo de experiência profissional na modalidade. Ainda, uma instituição recusou 

o convite para participar deste estudo.  

 

5.3 Recrutamento dos participantes 
 

Inicialmente, entramos em contato com as instituições e/ou dirigentes por telefone ou 

e-mail, disponíveis em sites ou redes sociais dos mesmos. Solicitamos às instituições os 

contatos dos treinadores/as que se enquadrassem nos critérios da pesquisa e, em um segundo 

momento, contatamos os potenciais participantes. Durante todo o processo de seleção e 

convite aos participantes, foi exposto um panorama geral do projeto de pesquisa, os objetivos 

do estudo, os critérios de inclusão e exclusão, bem como os riscos e benefícios da participação 

dos treinadores/as. Todos os/as treinadores/as das instituições previamente selecionadas que 

atenderam aos critérios de inclusão poderiam participar do presente estudo.  

 

5.4 Participantes do estudo  
 

Fizeram parte deste estudo, seis treinadoras de GR que atuam na iniciação esportiva em 

categorias de base de instituições que obtiveram pódio nos Campeonatos Brasileiros de GR de 

2019. Todas as treinadoras participantes são de instituições que conquistaram as melhores 

colocações dentre as categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto do Campeonato 

Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica de 2019 e do Campeonato Brasileiro Caixa ‘Ilona 

Peuker’ de Conjuntos de 2019.  

As treinadoras participantes do estudo pertencem aos Estados do Espírito Santo, Minas 

Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Todas as participantes são do gênero feminino e 

possuem pelo menos dez anos de experiência como treinadoras de GR. Com exceção de uma 

treinadora, as participantes  apresentavam carreira pregressa como ginasta da modalidade. As 

demais informações referentes às treinadoras encontram-se na Tabela 1 – Dados demográficos 

dos participantes.  
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Tabela 1 – Dados demográficos dos participantes  

 Participantes 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Idade atual 70 anos 34 anos 35 anos 29 anos 34 anos 
38 

anos 

Idade de início da carreira 

como ginasta  

Não se 

aplica 
7 anos 8 anos 5 anos 10 anos 9 anos 

Idade de encerramento da 

carreira como ginasta  

Não se 

aplica 
24 anos 20 anos 25 anos 17 anos  

21 

anos 

Duração da carreira como 

ginasta 

Não se 

aplica 
17 anos 12 anos 20 anos 7 anos 

12 

anos 

Ano de início da atuação 

como treinadora de GR 
1977 2012 2006 2009 2007 2004 

Ano de início da atuação 

com categorias de base  
1977 2012 2006 2010 2007 2004 

Ano de encerramento da 

atuação com categorias de 

base  

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Tempo de atuação com as 

categorias de base  
45 anos 10 anos 16 anos 12 anos 15 anos 

18 

anos 

Naturalidade 
São Luís 

- MA 

Blumenau - 

SC 
Mauá - SP 

São 

Bernardo 

do Campo - 

SP 

Curitiba - 

PR 

Vitória 

- ES 

Fonte: O próprio autor.  

 

5.5 Coleta dos dados 
 

Para a coleta dos dados foi aplicada a entrevista semiestruturada que, segundo 

Triviños (1987), é aquela que, a partir de questionamentos básicos, previamente elaborados e 

com base em teorias e hipóteses referentes à pesquisa, permite novos questionamentos 

conforme emergem novas hipóteses a partir dos depoimentos.  

De acordo com Triviños (1987), esse tipo de entrevista combina perguntas abertas e 

fechadas e, a partir de questões previamente elaboradas por um roteiro norteador, o 

entrevistado pode discorrer ou não a respeito do assunto apresentado. Nesse contexto, o 
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entrevistador pode conduzir a discussão para chegar ao assunto que o interessa, tornando as 

questões que não ficaram tão claras, mais nítidas. As entrevistas semiestruturadas costumam 

ser utilizadas quando há necessidade de delimitar o volume de informações e conferir melhor 

direcionamento para o tema. Permitem também que os participantes do estudo tenham maior 

liberdade de se expressar.  

Antes das entrevistas, os participantes foram esclarecidos sobre a procedência, 

objetivos do estudo e a importância de sua participação. Para assegurar a confiabilidade do 

estudo, o anonimato dos participantes e que os dados fossem tratados de maneira confidencial, 

foi entregue às treinadoras um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(ANEXO C). Foi solicitada permissão para registrar todas as entrevistas em vídeo e em áudio, 

cujos dados têm sido mantidos em sigilo. Utilizamos um roteiro norteador para as entrevistas, 

definido após a aplicação de um estudo piloto e que encontra-se em anexo (ANEXO A).    

Todas as entrevistas foram gravadas, transcritas, realizadas virtualmente por meio da 

plataforma Google meet. Embora as entrevistas presenciais continuem sendo proeminentes, 

tecnologias de comunicação inovadoras facilitam novos modos de comunicação (ABREU, 

2009; DEAKIN; WAKEFIELD, 2014). Nesse sentido, o modelo de entrevista online síncrona 

é apresentado pela literatura como um complemento útil ou uma substituição às entrevistas 

presenciais (DEAKIN; WAKEFIELD, 2014). Como vantagens das entrevistas online, além da 

conveniência, o acesso e facilidade em agendar mais fácil os encontros, pois o pesquisador e 

os participantes não precisam se deslocar; o custo é reduzido e o participante pode se sentir 

mais confortável para falar sobre questões delicadas (ABREU, 2009; GIBSON, 2020).  

Neste estudo foi realizado, no mínimo, um encontro com cada treinadora. De acordo 

com a necessidade de informações adicionais após a transcrição, três treinadoras foram 

consultadas para a realização de outro encontro. Após as transcrições, as entrevistas foram 

enviadas às treinadoras para verificação e conferência, na medida em que ajustes poderiam ser 

solicitados.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação 

Física e Esporte de Ribeirão Preto (CAAE: 40274620.3.0000.5659), que encontra-se em 

anexo (ANEXO B). 

 

5.6 Tratamento dos dados 
 

O tratamento dos dados envolveu a análise temática, conforme apresentam Braun e 

Clarke (2006). A análise temática consiste em uma busca por padrões e apresenta-se acessível 
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para os pesquisadores em geral, independentemente do seu nível de experiência em análise 

qualitativa (BRAUN; CLARKE, 2006). Além disso, a análise temática foi escolhida para o 

presente estudo, pois possibilita flexibilidade ao pesquisador, o que fortalece os seus recursos 

pessoais (BRAUN; CLARKE, 2006). Ainda, apesar de apresentar um passo a passo para sua 

realização, a flexibilidade da análise temática permite que o pesquisador retorne às fases 

anteriores sempre que necessário (BRAUN; CLARKE, 2006). O passo a passo das seis fases 

envolvidas na análise temática encontra-se, em síntese, a seguir:   

a) Familiarização com os dados: No primeiro passo, os pesquisadores se 

familiarizaram com o conteúdo das entrevistas e dos demais materiais 

coletados, além de transcreverem os dados (entrevistas e vídeos), ler, reler e 

anotar as ideias iniciais; 

b) Geração de códigos iniciais: A partir da “imersão” nos dados, nesta etapa foi 

realizada a análise indutiva, que envolveu um processo de codificação dos 

dados e uma identificação sucinta e sistemática em todo o conjunto de dados. 

Nessa fase, o pesquisador tem como ponto de partida a análise dos dados, ao 

invés de conceitos ou teorias preexistentes;  

c) Busca por temas: A partir da codificação dos dados, compilamos todos os 

dados codificados em temas potenciais, relacionados às questões da pesquisa. 

Esta etapa admite que um código seja “substancial” e torne-se um tema 

potencial;  

d) Revisão dos temas: Prosseguimos com uma revisão para garantir que os dados 

se harmonizassem e se relacionassem aos extratos codificados e a um conceito 

de organização central, gerando um mapa temático de análise;  

e) Definição dos temas: Neste passo, os temas foram definidos e nomeados por 

meio de uma análise contínua, a fim de refinar as especificidades de cada tema, 

com definições e nomes claros; e a história geral que a análise conta;  

f) Produção do relatório: O último passo envolveu a oportunidade final para 

análise. Nessa fase, houve a seleção de exemplos de extratos vívidos e 

atraentes, a análise final dos extratos selecionados, e retomamos à análise 

anterior, à questão de pesquisa e à literatura para produzir o relatório 

acadêmico da análise (BRAUN; CLARKE, 2006; 2019; BRAUN et al., 2018). 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Ao longo do processo de análise deste estudo foi elaborado o Mapa Temático de 

Análise, ilustrado na Figura 1. 

No Mapa Temático de Análise, encontra-se o tema central da pesquisa (Métodos de 

ensino na iniciação esportiva da GR), bem como os dois temas desenvolvidos: Tema 1 – 

Como iniciar a GR: Opções e caminhos inevitáveis; e Tema 2 – Razões que orientam a 

escolha e aplicação dos métodos de ensino na iniciação esportiva da GR.  

O Mapa Temático abrange os subtemas do Tema 1: (1) Preparar o corpo e aprender as 

regras; (2) “É a característica da GR”: O ensino dos conteúdos que mais representam a 

Ginástica Rítmica; e (3) “Eu sempre estou buscando algo para me ajudar a ensinar”: As 

estratégias de ensino na iniciação esportiva da GR; e do Tema 2: (1) Entre treinar e competir: 

Compreendendo os objetivos da iniciação esportiva e da participação competitiva na GR; (2) 

A relação entre competição, especialização esportiva precoce e métodos de ensino na GR; (3) 

“Aprender algo errado é pior do que não ter aprendido nada”: A iniciação como a base para a 

formação esportiva na GR; e (4) “Cada pessoa tem o seu jeito de ensinar”: O conhecimento 

dos treinadores e sua influência no ensino da GR.  

 

Figura 1 – Mapa Temático de Análise 

 

Fonte: O próprio autor.  

 

6.1 TEMA 1 - COMO INICIAR A GR: OPÇÕES E CAMINHOS INEVITÁVEIS 
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 A partir dos discursos das treinadoras, observamos que tanto os conteúdos como os 

métodos de ensino abordados na iniciação esportiva da GR estão relacionados às regras 

impostas às categorias que a compõem, à idade das ginastas e à sua rotina de treinamento. 

Assim, nesta seção, discutiremos o “Tema 1 - Como iniciar a GR: Opções e caminhos 

inevitáveis”. No Tema 1 apresentaremos os conteúdos desenvolvidos e a maneira como são 

ensinados, a partir da descrição dos métodos e estratégias de ensino mencionados pelas 

treinadoras. Neste Tema, discutimos aquilo que se escolhe ensinar e o que, na perspectiva das 

entrevistadas, deve ser ensinado quando se pretende seguir as regras da GR. O Tema 1 foi 

subdividido em três subtemas, apresentados a seguir:  

 

6.1.1 Preparar o corpo e aprender as regras 
 

 Este Subtema trata-se de apresentar e discutir a maneira com que os conteúdos 

relacionados à preparação física (geral e específica) e as regras da GR são ensinados às 

ginastas durante a iniciação esportiva.  

Em relação aos conteúdos, as treinadoras entrevistadas mencionaram o 

desenvolvimento motor geral das ginastas como essencial na iniciação esportiva e destacaram 

o que seria a base do trabalho nessa fase, como coordenação, força, agilidade, flexibilidade, 

resistência, elementos pré-acrobáticos, manipulação dos aparelhos, expressão corporal, 

consciência corporal e orientação espacial:  

Eu penso que o trabalho de coordenação motora, o trabalho de agilidade é 

fundamental (…). Não é assim tão fundamental a menina abrir o melhor espacate e 

trabalhar demais a flexibilidade, fazer uma ponte, mostrar que tem coluna [...]. Essa 

parte específica não é tão fundamental, mas ensinar uma menina a correr, diferentes 

maneiras de corrida, diferentes maneiras de saltitos, correr em diferentes direções e 

tal, eu acho que isso é fundamental, ela saber passar pelo solo, ela trabalhar no plano 

nível médio, nível alto, pulando, saltitando. (T1) 

 

A gente tenta trabalhar essa iniciação bem da base mesmo, o início de coordenação, 

consciência corporal, a iniciação bem basiquinha mesmo em relação ao aparelho, 

flexibilidade, força, agilidade, potência, o representar o tema que elas escolheram, a 

dança em si e a expressão corporal. (T4) 

 

 Os conteúdos descritos pelas treinadoras corroboram o que indica a literatura, que 

enfatiza o aumento do acervo motor das ginastas por meio de experiências diversas nessa fase 

e, principalmente, atividades focadas em seu desenvolvimento motor geral (CAÇOLA, 2006; 
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TOLEDO, 2009; GAIO, 2013). Ainda, o desenvolvimento das capacidades e habilidades 

motoras, bem como do ritmo e da expressão corporal são imprescindíveis às demandas da GR 

(LEBRE; ARAUJO, 2006; BATISTA, 2019). Nesse sentido, sob a perspectiva das 

treinadoras, a preparação física é um conteúdo que assume importância significativa nos 

treinamentos da modalidade. A preparação física na GR é um dos componentes do treino 

responsável por desenvolver a condição para que as atletas estejam preparadas para atingir seu 

potencial máximo na modalidade (BATISTA, 2019).  

De acordo com as participantes do estudo, a preparação física na iniciação esportiva é 

dividida entre geral e específica. A preparação física geral inclui exercícios multiarticulares, 

com a utilização de materiais ou não, como os próprios aparelhos da GR, elásticos e 

caneleiras:  

O fortalecimento já vai um pouquinho mais, na nossa modalidade, para o lado 

funcional, que é um lado mais geral. (T4) 

 

Utilizamos, principalmente, exercícios multiarticulares. Tem alguma coisa de 

musculatura isolada, mas muito pouco. Eu, particularmente, não gosto. A gente faz 

um padrão de planejamento para o clube inteiro e aí vai adaptando para as 

categorias. (T5) 

 

A preparação física geral tem como característica o desenvolvimento integrado de 

todas as qualidades físicas, com vistas à formação da base esportiva essencial para que a 

ginasta suporte as eventuais cargas de treino (BATISTA, 2019). Em especial na GR, a 

preparação física geral deve desenvolver a flexibilidade, a resistência muscular localizada, a 

resistência aeróbica e a potência (LAFFRANCHI, 2005; BATISTA, 2019). A literatura tem 

enfatizado a importância da flexibilidade e da força para atender às demandas da modalidade, 

visto que estas capacidades motoras contribuem para a execução de movimentos eficientes 

(CANTÓ; SÁNCHEZ; SÁNCHEZ, 2009; GOUVEIA SCHEMBERGER; REGINA; 

LOURENÇO, 2016; BATISTA, 2019). Sugere-se que a preparação física geral seja realizada 

ao final das sessões de treino para que o desgaste físico não prejudique o treinamento técnico 

em virtude da fadiga muscular (BARBANTI, 1997; LAFFRANCHI, 2005). Entretanto, de 

acordo com as entrevistadas, o período da sessão de treino em que a preparação física geral é 

inserida varia de acordo com o discurso e com a fase da periodização das ginastas.  

A maneira como a preparação física geral é desenvolvida na iniciação esportiva da GR 

e como as treinadoras ensinam esse conteúdo são diversas, conforme apresentado no relato a 

seguir:  
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Faço um circuito, alguma coisa em circuito de velocidade, agilidade, vai ter 

deslocamento, vai ter saltito, vai ter movimento de senta e levanta, tudo mesmo para 

trabalhar o cardio com aparelho, sempre essa parte é com aparelho. Vai fazer um 

polichinelo com a maça, fazendo soltura, um molinete, tudo sempre com o aparelho. 

(T2) 

 

 A utilização dos aparelhos na preparação física, evidente no discurso de T2, 

caracteriza a aplicação do método global, que une o aparelho ao movimento corporal. O 

método global apresenta bons resultados para a aprendizagem na iniciação esportiva da GR, 

conforme descrevem Tibeau (1988, 2010), Caçola (2006, 2007), Caçola e Ladewig (2007) e 

Sulistyowati e Sukamti (2018). Ainda, utilizar os aparelhos durante a preparação física pode 

ser um fator motivacional para as ginastas na iniciação esportiva (OLIVEIRA et al., 2017), 

auxiliá-las a familiarizar-se com a manipulação, otimizar o tempo nos treinos e manter o 

caráter da modalidade.  

Outro método de ensino, identificado a partir das entrevistas e aplicado para os 

exercícios de preparação física geral, é caracterizado por uma abordagem mais diretiva, em 

que o treinador ou ginastas mais experientes fornecem as orientações e os comandos, 

executam o movimento e as ginastas o reproduzem:  

Preparação física geral é mais tranquila, então, a gente acaba demonstrando e 

corrigindo, demonstrando e falando: “Um afundo, um agachamento”. Você vai falar 

toda a questão do alinhamento corporal, posição inicial, execução do movimento e 

posição final. (T5) 

 

Mosston e Ashoworth (2008) descrevem essa maneira de ensinar como Estilo de 

Ensino por Comando, comumente utilizado para ensinar uma habilidade nova ao praticante e 

enfatizar a técnica e as habilidades específicas:  

Eu gosto nesse primeiro momento de demonstrar. Chega uma época do ano que eu 

não preciso mais demonstrar e isso não demora muito a acontecer porque aí elas já 

sabem o que é. Então, eu acho que para ensinar as coisas nessa idade, o visual é 

muito importante. [...] Hoje nós temos instagram, facebook, mil ferramentas, 

whatsapp, as ginastas do adulto: “Oh, fulana, grava um vídeo para mim fazendo um 

salto tal”. E aí você manda no grupo das crianças: “Amanhã a gente vai aprender 

esse salto”. Para mim, nessa idade, o exemplo é o que arrasta. Então, tudo o que é 

visual, elas aprendem mais fácil. (T3) 

 

A perspectiva apresentada por T3 corrobora Russell (2021), que ressalta a importância 

dos estímulos visuais para os praticantes iniciantes, visto que aprendem melhor ao assistir a 
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um bom exemplo. Nas fases iniciais de aprendizagem, a demonstração é excelente para 

fornecer a ideia da habilidade ao aprendiz, em especial, para tarefas complexas e altamente 

organizadas (DENARDI; CORRÊA, 2016). A partir da demonstração, em modalidades 

técnicas e estéticas, como a GR, é fundamental que a demonstração seja de um modelo 

habilidoso que execute os movimentos de maneira correta e o observador crie uma imagem 

mental precisa e tente executar o movimento com destreza (KOVAR et al., 2008). 

Uma desvantagem do estilo de ensino por comando é que ele pode limitar a 

criatividade das ginastas (PALMER, 2003). No entanto, torna-se útil para refinar e ensinar 

habilidades mais complexas, compostas por progressões que levam à sua execução completa 

(PALMER, 2003). Esse tipo de estilo de ensino mostra-se frequente na iniciação esportiva da 

GR e foi identificado no discurso das treinadoras para ensinar outros conteúdos, como da 

preparação física específica:  

Na preparação física específica, muita coisa a gente consegue ainda demonstrar. 

Tudo durinho, mas ainda vai, do nosso jeitinho! Também tem a facilidade de ter 

uma equipe com bastantes ginastas mais velhas. Então, quando tem a dificuldade de 

algum movimento que a gente não consegue executar e só falando a criança não 

entende, a gente acaba chamando alguém do juvenil. (T5) 

 

 Em se tratando da preparação física específica na GR, consiste em desenvolver tanto 

as capacidades e habilidades físicas particulares da modalidade quanto melhorar a qualidade 

de execução dos elementos específicos, como as dificuldades corporais, elementos técnicos do 

aparelho e elementos pré-acrobáticos (BATISTA, 2019). Laffranchi (2005) sugere que a 

preparação física específica seja executada no início das sessões de treinamento, pois pode ser 

utilizada como aquecimento e como preparação para a parte técnica do treino. Na preparação 

física específica podem ser utilizados exercícios na barra de ballet clássico, que visam 

aproximar os exercícios da preparação física à condição real de execução das dificuldades 

corporais; e os exercícios no centro, que utilizam o solo e facilitam as correções de postura e 

posição corporal (LAFFRANCHI, 2005).  

Para ensinar os conteúdos da preparação física específica, as entrevistadas também 

destacaram a ajuda manual, isto é, uma assistência física direta prestada durante a realização 

dos movimentos das ginastas (NUNOMURA et al., 2009), com o intuito de guiá-las 

corretamente e corrigir detalhes importantes. Este feedback tátil e cinestésico apresentou-se 

com frequência na iniciação esportiva:  

Eu toco muito nelas, o tempo inteiro, onde tem que estar contraído. Por exemplo, 

braço em segunda, sentadinha, fazendo ponta e flex. Pego na perninha e: “Aqui tem 
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que estar contraído, a coxa tem que estar contraída, o calcanhar você tem que 

colocar fora do chão, se a coxa está contraída, o calcanhar está fora do chão. O 

abdômen tem que estar contraído, fecha a costela”. Todas essas coisas a gente vai 

falando e vai pegando. Eu acho que esse trabalho do toque, quando elas são 

pequenas, é muito diferente, é muito importante porque, muitas vezes, até quando 

elas são pequenininhas, eu faço para elas aprenderem a contrair. O quadríceps, 

estando sentadinha, eu falo: “Coloca a mãozinha embaixo do joelho, agora aperta a 

tua mãozinha, imagina que tem um limãozinho, uma laranja, e você tem que apertar, 

tem que fazer um suco”, para elas aprenderem a contrair, no lugar certo. [...] A gente 

trabalha assim, ensinando detalhes, da pontinha do dedo do pé ao fio do cabelo. Eu 

falo para elas que tudo da ginástica tem que estar no lugar, tudo! Até o coque tem 

que estar lá no lugar, bonito. Então, talvez esse seja o meu método. (T5) 

 

 Observamos por meio do depoimento de T5 que na iniciação esportiva preza-se 

demasiadamente pela execução correta dos movimentos e, em função disso, atribui-se atenção 

aos detalhes e às correções das treinadoras. Essas características da GR remetem às 

recomendações para o ensino do ballet clássico, em que quando necessário, os professores são 

orientados a tocar o aluno durante suas observações, a fim de facilitar o entendimento do 

aluno sobre seu próprio corpo (ASSIS et al., 2009). Ainda, tais ações são justificadas por 

Batista (2019), que reforça a importância do nível de execução técnica na GR, uma vez que 

seu papel é determinante no desempenho e pontuação das atletas em competições.  

As questões de execução e técnica relacionadas ao posicionamento corporal das 

ginastas também foram consideradas como um conteúdo importante a ser ensinado na 

iniciação esportiva; e, segundo as treinadoras, fazem parte das regras da modalidade:  

Elas precisam aprender as regras da ginástica, o posicionamento correto do corpo. 

Então, na minha aula, o que eu mais trabalho é o posicionamento do corpo. Não 

pode começar sem estar com o braço aberto na lateral, sem estar no elevé. Tipo, é 

uma regra. Se você não está lá para começar o chassé, você não vai começar o 

chassé. Então, no meu treino, esses objetivos são muito marcados, eu falo que tem 

que ter regrinha. Eu falo: “Qual que é a regrinha do salto mesmo?” Aí elas já fazem. 

“Como que começa o pivot? Tem que estar assim.” [...] Eu zelo por essa postura 

porque se não aprendeu ali a limpeza do movimento, se ela não tem desde 

pequenininha aquela coisinha: “Olha o pescocinho delas, todas na postura.”. É 

primordial. (T3) 

 

Eu sempre ensino em todos os movimentos técnicos que elas têm que preparar o 

movimento, aí tem a execução do movimento e a finalização. Eu sempre foco nos 

detalhes. (T5) 
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Na GR, o domínio técnico é adquirido por meio da repetição exaustiva e incorporação 

das correções detalhadas (BOAVENTURA, 2016). Segundo Dantas (2014, p. 38), quanto 

mais vezes o movimento for repetido durante o treinamento, mais chances haverá de atingir a 

perfeição. Esse processo contribuiria de maneira favorável para o aumento da qualidade da 

execução dos movimentos, em especial, pelo fato de as rotinas de competição não serem 

variáveis, isto é, segue-se o padrão motor e a rotina pré-estabelecida, e assim, o que se treina é 

o que será apresentado nas competições (TIBEAU, 1988; BOAVENTURA, 2016). Essa 

maneira de se ensinar e desenvolver a modalidade mostra que os detalhes dos movimentos são 

tão importantes na GR que é preciso treiná-los diariamente, não sendo possível realizá-los 

apenas durante a apresentação das séries de competição (BOAVENTURA, 2016). 

Todavia, qual seria a implicação do excesso de repetições para ginastas tão jovens? A 

literatura alerta ao excesso de habilidades repetitivas e às altas demandas do treinamento; e 

não recomenda sua aplicação às ginastas nessa fase, visto que poderiam levar às lesões por 

estresse e ao overtraining (GCG, 2008, RUSSELL, 2020). Por essa razão, destacamos que, na 

iniciação esportiva, é mais importante que as crianças aprendam a treinar, desenvolvam as 

capacidades físicas, habilidades motoras e competências psicológicas, ao invés de treinarem 

exclusivamente para competir (GCG, 2008). 

 

6.1.2 “É a característica da GR”: O ensino dos conteúdos que mais representam a 

Ginástica Rítmica  
 

Este subtema refere-se à maneira como os conteúdos considerados mais característicos 

da GR são desenvolvidos e ensinados na iniciação esportiva. Assim, apresentaremos o ensino 

dos manejos dos aparelhos, da flexibilidade, das dificuldades corporais e do componente 

artístico da modalidade.  

O desenvolvimento dos grupos técnicos dos aparelhos, ou seja, dos manejos, foi um 

conteúdo citado pelas participantes do estudo e ensinado na iniciação esportiva da GR:  

A parte de manejo é muito importante. Parte básica: como segurar a bola, como você 

segura a corda, o básico do básico. E aí, claro, cada uma vai ter mais facilidade com 

algo, mas a prioridade é o grupo fundamental, a característica de cada aparelho e 

como ela vai trabalhar. (T2) 

 

No código de pontuação, cada aparelho da GR possui quatro grupos fundamentais, que 

incluem os tipos de manejos mais característicos de cada aparelho (FIG, 2021). Para cada 



64 
 

 

rotina de competição, é obrigatório que pelo menos um manejo de cada grupo fundamental 

faça parte da coreografia. Contudo, a depender da competição, existem algumas adaptações 

para as categorias da iniciação esportiva, como no Campeonato Brasileiro de GR que exige 

mais manejos do grupo fundamental (CBG, 2019). A finalidade desta adaptação é estimular as 

ginastas das categorias de base a desenvolverem os manejos desse grupo, pois além de 

considerados essenciais na GR, são o alicerce para a realização dos manejos mais complexos.  

Mesmo com todas as exigências competitivas atuais referentes aos aparelhos, alguns 

treinadores enfatizam mais o desenvolvimento corporal na iniciação esportiva, conforme 

detalha T3:  

Eu estou tentando melhorar um defeito que é: eu trabalhava pouco aparelho. Porque 

para mim, nessa iniciação, o corpinho delas tinha que ser perfeito. (T3)  

 

Na iniciação esportiva da GR existem as provas de mãos livres, em que as ginastas 

competem sem aparelho. Esse fato justifica o “defeito” citado por T3, em focar no 

desenvolvimento corporal e, posteriormente, iniciar o trabalho com o aparelho. Contudo, a 

inclusão da manipulação dos aparelhos desde o início da prática de GR é amplamente 

recomendada pela literatura, pois além de ser a essência da modalidade, motivaria as atletas e 

estimularia sua coordenação e criatividade (TOLEDO, 2010; TIBEAU, 1988; 2010; 

PALMER, 2003; CAÇOLA, 2006, 2007; OLIVEIRA et al., 2017). 

Nesse contexto, é necessário evidenciar que a relação entre a GR e os aparelhos tem se 

modificado ao longo do tempo. Com as alterações do código de pontuação e o esforço pela 

esportivização da modalidade, a GR sofreu transformações, em especial, relacionadas ao seu 

caráter artístico (TOLEDO; ANTUALPA, 2016). Até o 12º ciclo olímpico (2009-2012), havia 

pouca exploração do manuseio dos aparelhos e poucas exigências do código de pontuação em 

relação aos manejos (TOLEDO; ANTUALPA, 2016). A partir do 13º ciclo olímpico (2013-

2016), a ampla exploração dos aparelhos e a busca pela variedade de manejos utilizados 

durante as rotinas de competição tornaram-se mais expressivas e fundamentais na modalidade 

(TOLEDO; ANTUALPA, 2016). Segundo as treinadoras entrevistadas, essa transição 

provocou mudanças no treinamento das ginastas, nos conteúdos ensinados e na prioridade de 

ensino na iniciação esportiva da GR:  

Eu sei que era uma outra era da ginástica onde só priorizava o corpo. Mas, eu não 

consigo me lembrar de nenhuma aula de aparelho, não lembro. Eu lembro de eu 

receber um aparelho e me falarem assim: “Lança!”. E eu morrendo de medo porque 

eu não sabia nem segurar o aparelho, mas eu entendo. Eu não culpo ninguém, eu 

entendo que naquela época a ginástica não priorizava. Tanto que, a gente vê as 
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coreografias mais antigas e o aparelho era um enfeite. [...] É importante você 

entender que a prioridade era o corpo, e você entender a modalidade atual. Então, eu 

sei que atualmente não é o corpo. É o corpo no sentido de elas terem que saber 

executar os movimentos e tudo, mas agora, o x da questão é juntar corporal e 

aparelho. Então, muito mais aparelho. A  gente sabe que as notas estão vindo do que 

você faz com o aparelho. O corporal é uma base e o aparelho é prioritário agora. 

(T2) 

 

Outra maneira de ensinar os manejos dos aparelhos na iniciação esportiva foi a 

exploração, identificada como excelente alternativa para iniciar o desenvolvimento das 

habilidades de manipulação dos aparelhos:  

Na parte de aparelho, a primeira coisa é criar coisas, ou seja, trazer a criança para o 

mundo dos aparelhos e não ter muita regra. Ainda mais quem está começando. E não 

estou falando de escolinha, estou falando de pré-infantil mesmo, que não sabe fazer 

quase nada, lá em janeiro faz pouca coisinha. A gente deixa mais livre essa parte de 

aparelho. O que elas precisam mesmo é brincar de aparelho, não ficar zoando, mas 

brincar com o aparelho, precisamos deixar o aparelho mais íntimo da pessoa. (T6) 

 

 Com fundamento em Mosston e Ashworth (2008), a ação de T6 pode ser definida 

como Estilo de Ensino por Descoberta Dirigida. Nesse Estilo, a partir da tarefa proposta, é 

oferecido às crianças o espaço para criar e experimentar, porém, o treinador apresenta 

questionamentos, fornece dicas e feedbacks, que direcionam as respostas das ginastas 

(MOSSTON; ASHWORTH, 2008). Na GR, a exploração dos aparelhos na iniciação esportiva 

é recomendada por diversos autores, que acreditam que, principalmente nos momentos 

iniciais, é um grande estímulo à individualidade e autonomia das ginastas (VELARDI, 1997; 

TOLEDO; VELARDI; NISTA-PICCOLO, 2009; PALMER, 2003; ALONSO, 2000; 2011).  

Outro conteúdo destacado nas entrevistas foi a flexibilidade, que assim como o 

manuseio dos aparelhos, apesar de ainda muito presente na GR, passou a ser ensinado e 

desenvolvido de outras formas pelas treinadoras no decorrer dos anos:  

Eu mudei o meu pensamento sobre flexibilidade. Eu cresci num meio de forçar e 

nunca achei errado. Fui forçada a vida inteira, chorava, gritava, fazia aquele 

escândalo todo. Se eu acho certo ou acho errado, acho que não convém também, mas 

hoje eu não trabalho esse método de flexibilidade. Eu não ponho a mão, eu trabalho 

em duplas e cada uma que se rasgue, que se force porque é preciso. Eu falo: “Olha 

essa foto, olha como a menina puxa a perna, se você não puxa a sua…”. Então, eu 

não faço mais esse papel para elas. Me evita problemas e me evita também desgaste 

emocional, quando eu parei com isso, minha vida melhorou. Tenho uma equipe 

flexível? Não! Queria que elas fossem mais? Queria, mas hoje eu não trabalho mais 
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o conteúdo da flexibilidade dessa forma. Mas é flexibilidade todos os dias. É o 

conteúdo que eu mais trabalho? É, porque na ginástica precisa e já que eu não faço 

essa parte ativa nelas, né, elas ficam lá nelas mesmas, eu trabalho todos os dias 

porque é a capacidade que a GR mais… É a característica da GR. (T3) 

 

Não exagerar no trabalho de flex, banco, essas coisas, tipo, forçar… Eu nem encosto 

nas meninas, não tem nada que a gente faz, assim, de forçar. [...] Eu estou usando 

praticamente só flex dinâmica. Não estou mais usando o banco, em raras exceções, 

quando eu vejo realmente que a menina é muito travada e precisa realmente de um 

banco. Mas eu coloco às vezes e só a menina faz isolado. Eu trabalho bem a parte de 

battements, essa parte de flexibilidade dinâmica. (T2) 

 

Até o ciclo olímpico de 2009-2012, valorizava-se a flexibilidade extrema (TOLEDO; 

ANTUALPA, 2016). Além disso, a flexibilidade e as ondas faziam parte do grupo de 

dificuldades corporais, assim como os equilíbrios, saltos e rotações (TOLEDO; ANTUALPA, 

2016). Apesar de ausente do grupo de dificuldades corporais, a flexibilidade é uma 

característica considerada básica para a GR e necessária para executar diversos movimentos 

corporais (COFRETAIPE; GUTIÉRREZ; DÍAZ, 2021; SANTOS et al., 2015). Ainda, a 

literatura atual aponta a flexibilidade como capacidade determinante na modalidade, pois 

estabelece correlação positiva com o desempenho da ginasta (BASTURK; MARANGOZ, 

2018; BATISTA, 2019; FRÓMETA; CUAYAL; JÁCOME, 2019).  

A flexibilidade pode ser desenvolvida de maneira ativa ou passiva. A flexibilidade 

ativa consiste em atingir a amplitude máxima de uma articulação ou movimento sem ajuda 

externa, ou seja, esse fenômeno acontece apenas pela contração e relaxamento voluntário dos 

músculos (COFRETAIPE; GUTIÉRREZ; DÍAZ, 2021). A flexibilidade passiva é conhecida 

como a amplitude máxima de uma articulação ou movimento por meio da ação de forças 

externas, como a ajuda de um parceiro ou treinador, um instrumento, utilizar seu próprio peso 

corporal e a gravidade (COFRETAIPE; GUTIÉRREZ; DÍAZ, 2021). A partir do que 

descrevem as treinadoras, verifica-se que, na atualidade, alguns exercícios de flexibilidade 

passiva com o auxílio de bancos e forças externas, em que as próprias treinadoras alongavam 

as ginastas, têm sido menos explorados na iniciação esportiva da GR. Apesar disso, conforme 

descreveram as treinadoras, a flexibilidade passiva ainda está presente nos treinamentos da 

iniciação esportiva na GR (e.g., posição do espacate no solo), bem como os exercícios de 

flexibilidade ativa (e.g, battements). De acordo com CofreTaipe, Gutiérrez e Díaz (2021), a 

combinação de flexibilidade passiva e ativa potencializaria os ganhos e a manutenção dessa 

capacidade nos treinamentos de GR.  
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Na iniciação esportiva, em especial, independentemente da seleção de exercícios, a 

melhor sugestão para o treinamento da flexibilidade na GR é a implementação do trabalho 

simétrico para promover o desenvolvimento correto e equilibrado das ginastas em longo 

prazo, a fim de evitar futuras lesões e desequilíbrios musculares (BATISTA, 2019). Não são 

recomendadas repetições idênticas de ambos os lados em todos os movimentos, mas que haja 

precisão na ação principal e que as possíveis diferenças estejam dentro dos limites 

considerados normais, afinal, baixos valores de assimetria funcional demonstram relação 

positiva com o desempenho na GR (BATISTA, 2019).  

Além dos conteúdos citados anteriormente, as entrevistadas relataram o treinamento 

das dificuldades corporais de equilíbrio, salto e rotação como essencial na iniciação esportiva 

da GR, em especial, as dificuldades corporais de valores menores no código de pontuação:  

Eu acho que elas tinham que conseguir aprender a girar num eixo, elas precisam 

aprender a base de cada coisa, do código de pontuações, os primeiros quadradinhos 

da tabela. (T5)  

 

No Campeonato Brasileiro de GR, cada categoria de competição da iniciação 

esportiva possui suas próprias exigências, como aparelhos e elementos obrigatórios para a 

composição da rotina da ginasta. Esses elementos são determinados a partir dos regulamentos 

da CBG, que são orientados pelo código de pontuação e seguem os regulamentos dos órgãos 

hierarquicamente acima, como a Confederação Sul-americana de Ginástica, a União Pan-

Americana de Ginástica e a FIG (CBG, 2019). Dessa maneira, algumas dificuldades corporais 

precisam ser ensinadas na iniciação esportiva para que as ginastas atendam às demandas do 

regulamento. A seguir, a Figura 2 ilustra as dificuldades corporais exigidas para a categoria 

pré-infantil na prova de mãos livres do Campeonato Brasileiro de GR de 2019.  
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Figura 2 - Regulamento Técnico Campeonato Brasileiro Individual - 2019 Ginástica Rítmica 

 

Fonte: Confederação Brasileira de Ginástica.  

 

Para o ensino das dificuldades corporais, as treinadoras mencionaram, principalmente, 

a utilização de processos pedagógicos: 

Eu penso que para cada elemento que você vai ensinar tem um processo pedagógico 

porque eu uso. [...] Eu acho que o grande erro dos técnicos atuais é querer ensinar a 

etapa final: “Ai, que lindo aquele salto!” Então vamos lá, pega um vídeo, mostra o 

vídeo para a menina e fala: “Você tem que saltar igual àquela menina”, mas você 

não dá ferramentas para a menina paulatinamente ir aprendendo, aprendendo e 

aprendendo. [...] Então, todo técnico tem que ir em busca dos seus processos 

pedagógicos, mesmo que eles não sejam os mais corretos, entendeu? Ele só vai 

saber se o processo que ele usou é o ideal quando ele ver o resultado que as meninas 

estão apresentando. E aí eu acho que o grande defeito é muitos técnicos taparem os 

olhos e passar pra frente para outro elemento de mais dificuldade sendo que a 

menina não aprendeu bem aquele primeiro passo. Eu acho que esse é o defeito maior 

hoje em dia: as pessoas querem rápido subir ao pódio. (T1) 

 

Eu acho que essa parte de você estimular a parte dos educativos na ginástica ela é 

muito boa porque mesmo os elementos básicos, dito básicos, não são elementos 

simples. Então, eu acho que até para os movimentos mais da base você pode ir 

trabalhando com progressões e eu acho que isso é o carro chefe na ginástica, tanto 

na parte corporal quanto de aparelho, é você ir trabalhando isso passo a passo. 

Então, acho que isso é um método totalmente apropriado, diferente de você: “Ah, 

faz aí”, bota um vídeo e “Faz!”. Não é assim. Você tem que mostrar, você tem que 

explicar o que que é um eixo corporal, o que que é o plano, uso muito, assim, falo de 

ângulos com elas para elas poderem entender. Então eu acho que essa progressão é 

fundamental. (T2) 
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A partir dos depoimentos das treinadoras, consideramos importante definir os 

processos pedagógicos e os educativos. Também seria essencial que os treinadores soubessem 

diferenciar ambos os conceitos, visto que a função de cada um deles implica no aprendizado 

das crianças.  

Consideramos os processos pedagógicos como exercícios fracionados em partes 

específicas, com vistas ao aperfeiçoamento técnico de determinado movimento (PALMER, 

2003). Os exercícios são realizados progressivamente, até que o movimento completo seja 

executado (PALMER, 2003). Em contrapartida, os educativos não seriam, necessariamente, 

partes de algum movimento, mas podem ser exercícios que auxiliam no seu aprendizado e 

aperfeiçoamento técnico. Logo, os educativos serão considerados neste estudo como 

estratégias de ensino, que serão apresentadas no subtema seguinte.  

Os processos pedagógicos apresentados pelas treinadoras são descritos na literatura 

como método parcial ou analítico, e sua principal característica é a separação das habilidades 

em partes específicas no processo de aprendizagem (XAVIER, 1986). O método parcial é 

acompanhado pela ampla repetição dos movimentos, com o objetivo de o praticante dominar 

a técnica de cada etapa em questão, separadamente (XAVIER, 1986). Na GR, além de tal 

“decomposição” auxiliar no domínio técnico (BOAVENTURA, 2011), a execução de partes 

isoladas é menos cansativa em comparação à composição completa (LAFFRANCHI; 

LOURENÇO, 2010). Assim, sob a perspectiva das entrevistadas, utilizar o método parcial a 

partir de exercícios organizados com base em progressões pedagógicas é um dos métodos 

mais adequados para ensinar as ginastas na iniciação esportiva. Tendo em vista as altas 

demandas técnicas e de execução, ainda que para as crianças, para as participantes do estudo, 

os processos pedagógicos auxiliam as ginastas a aprenderem corretamente os exercícios, 

desde os mais simples até que desempenhem os mais complexos. A seguir, encontram-se 

alguns exemplos de processos pedagógicos:  

Sempre que eu ensino os giros, eu ensino os promenades [pequenas rotações 

características do ballet clássico] antes. [...] Salto rond de jambe, eu ensino primeiro 

pequenininho, 180°, só um movimento do salto e depois tenta abrir mais. (T5) 

 

Sobre o componente artístico, que envolve a dança e a expressão corporal, embora 

tenha sido mencionado pelas entrevistadas, não foi apontado pelas treinadoras como conteúdo 

frequente e essencial na iniciação esportiva:  

A gente começou a trabalhar isso em meados do ano passado. É meio que parte do 

aquecimento, foi até uma indicação da CBG. A gente estava trabalhando um 
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aquecimento de ondas com uma música mais melancólica. [...] Mas nada muito 

específico para expressão. Isso vai dentro da aula de contemporâneo e de ballet que 

elas fazem de vez em quando. (T4)  

 

Na iniciação, as montagens de coreografia e o trabalho de expressão corporal 

acabam reduzindo muito. Muitas vezes, é só uma coreografia de aquecimento. (T5) 

 

Autores indicam que na GR, muitas vezes, há pouco estímulo para que as ginastas 

compreendam sobre ritmo e estruturas musicais, e explorem sua criatividade na composição 

coreográfica (KLENTROU, 1998; VELARDI, 1999; MACIAS, 2011; PEREIRA, 2003; 

ABDULLAH; ASMAWI; SAMSUDIN, 2020). Entretanto, o componente artístico na GR é 

primordial às composições coreográficas das rotinas de competição e é um requisito avaliado 

na modalidade (FIG, 2021). Assim, a literatura sugere estimular desde a iniciação esportiva os 

conteúdos que abordem as questões artísticas da GR, como buscar a sintonia entre corpo e 

aparelho; corpo e música; corpo, música e aparelho; corpo, música, aparelho e GR; explorar 

diferentes direções, planos, velocidades, intensidades e amplitudes; diversificar as formações, 

trajetórias e níveis; utilizar músicas no aquecimento e organizar atividades com sequências 

coreográficas criadas pelas próprias ginastas, etc. (PALMER, 2003; SANTOS; LOURENÇO; 

GAIO, 2010; MENEGALDO; BORTOLETO, 2017).  

Ao considerar alguns componentes artísticos na GR fortemente relacionados à 

individualidade das ginastas, buscamos analisar a partir dos relatos das treinadoras, qual era o 

papel das ginastas no processo de ensino-aprendizagem da composição coreográfica na 

iniciação esportiva:  

Eu peço para elas essa questão da música, para elas pesquisarem, para elas me 

passarem o estilo de música que elas gostam e tal. E dou esse leque, até para ajudar 

a gente, né, porque às vezes não acho música legal. Essa coisa de música é um 

martírio, sabe? Todo ano ter coisa nova e diferente é difícil, sabe? Aí eu abro esse 

leque para elas, mas é muito engraçado porque elas trazem música que elas gostam 

de ouvir e eu falo: “Gente, música boa de ouvir, nem sempre é música boa de fazer 

ginástica e vice-versa, música de ginástica nem sempre é legal de ficar ouvindo. (T2) 

 

Embora existam obrigatoriedades na GR competitiva e a orientação dos treinadores 

seja fundamental no processo de composição coreográfica, acreditamos que seja primordial 

que os treinadores considerem a personalidade e o temperamento das ginastas, bem como suas 

preferências para música, movimentos, collant, entre outros. Nesse sentido, Porpino (2004) 

critica a priorização das características normativas e utilitárias na GR, em detrimento da 
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valorização dos fatores ligados ao gosto ou à vivência das crianças. Esses fatores são 

estimulados a partir das múltiplas possibilidades de escolhas, de interpretação e de criação, 

que devem ser oferecidas pelos treinadores (PORPINO, 2004). Assim, ouvir os atletas e 

oferecer-lhes oportunidade para se expressarem e compartilharem decisões seriam abordagens 

que motivariam as ginastas, construiriam melhor comunicação e relacionamento entre os 

treinadores e as crianças, além de criar um ambiente agradável e confortável para a 

comunicação mais aberta (NUNOMURA; OKADE; CARRARA, 2012).  

A participação limitada das ginastas também foi identificada em outros momentos da 

iniciação esportiva, como no planejamento de ensino e no processo de ensino-aprendizagem:  

Então, isso é uma coisa que eu sinto dificuldade, de ver elas com autonomia, com 

atitude. Eu não sei se é por conta da modalidade, é muita coisa que exige muita 

disciplina, ou se é uma coisa nossa, assim, dos treinadores. Por exemplo, eu sou 

muito de querer dar conta de tudo e talvez eu não deixo elas fazerem a parte delas.  

Também vejo que, às vezes, como a gente é muito rígida, elas não se sentem 

confortáveis para isso, sentem medo, umas coisas assim.  No mais, acho que falta 

um pouco, falta atitude delas e também, talvez, a gente estimular mais. Eu penso 

que, realmente, a gente pode estar falhando nesse sentido. (T2) 

 

Se eu falar que sim [permite que as ginastas participem ativamente do planejamento 

de ensino], eu estou mentindo. Deveria, mas eu não, eu não deixo. (T3) 

 

As treinadoras mencionaram poucas atividades em que permitem a participação ativa 

das ginastas, para que possam escolher movimentos, criar sequências e coreografias:  

A única coisa que elas fazem é no final do ano. Eu deixo a apresentação do final do 

ano, eu me dou férias. Pode ficar horrorosa a coreografia, mas elas que montam. 

Pode ficar horrorosa, juro por Deus, pode ficar caindo o mundo, mas elas que 

montam. Mas essa autonomia, eu não delego a elas, não. No máximo, talvez montar 

um passo de dança para a série delas, alguma coisa assim… Dentro do treino 

acontece de eu pedir uma opinião, mas fora isso, não participam. (T3) 

 

Eu tento. Por exemplo, estão trabalhando um manejo. Eu peço uma sequência. Cada 

uma vai montar uma sequência onde vai ter três quicadas, dois rolamentos, uma 

transmissão, um lançamento. Aí é o momento que elas podem fazer, criar. Às vezes 

eu deixo um aquecimento de coluna onde cada uma pode passar um elemento. Mas, 

elas realmente tomarem frente não tem muito. (T2) 

 

Ressaltamos que mesmo quando as ginastas têm a oportunidade de atuar de maneira 

mais livre e criativa, há centralização do poder das treinadoras. Por exemplo, na produção 
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coreográfica, a criação das composições é permitida para os eventos não-competitivos; e para 

a seleção dos elementos a serem executados nos treinos, existe o direcionamento das 

treinadoras. Essas questões apresentam-se como culturais na GR. Nesse sentido, Lourenço 

(2015) constatou que na maioria das vezes, na GR competitiva brasileira, o comando geral é 

das treinadoras, que são responsáveis pelas decisões no cotidiano dos ginásios e articulam 

todas as atividades que envolvem a equipe. Com base nas considerações de Lourenço (2015), 

acreditamos que a centralização das treinadoras reflita na utilização restrita dos métodos de 

ensino menos diretivos em comparação àqueles mais diretivos na iniciação esportiva. 

Mosston e Ashworth (2008) descrevem que um dos objetivos para a utilização de métodos 

diretivos é perpetuar tradições e rituais culturais. Além disso, no contexto competitivo, 

métodos mais diretivos podem estar relacionados à otimização do tempo durante os treinos e a 

usar o tempo de forma eficiente, uma vez que a aplicação de métodos menos diretivos 

requerem tempo disponível para que as ginastas realizem suas descobertas, explorem, criem, 

etc. (MOSSTON; ASHWORTH, 2008).  

Em se tratando de crianças, de fato, as ginastas não conseguem discernir o que seria 

melhor ou o que precisam realizar em determinados momentos, e, por esse motivo, o papel 

dos treinadores é guiá-las por meio dos caminhos mais adequados. Contudo, deve existir 

equilíbrio, pois também é função do treinador incentivar a autonomia e ressaltar a 

individualidade das ginastas quando possível, afinal, a ginasta é quem competirá. Nas 

competições, apresentar-se em uma quadra sozinha e encarar cerca de 20 árbitros, dispostos 

para julgar seus movimentos nos mínimos detalhes, não é pouco para as crianças 

(FURTADO, 2020). Então, as escolhas, opiniões e interesses das ginastas devem ser levados 

em consideração para que se sintam o mais confortáveis e confiantes possível.  

 

6.1.3 “Eu sempre estou buscando algo para me ajudar a ensinar”: As estratégias de 

ensino na iniciação esportiva da GR 

 

As estratégias de ensino demonstraram-se importantes para a iniciação esportiva da 

GR. Assim, este subtema descreve as estratégias de ensino utilizadas pelas treinadoras 

entrevistadas e discute sua implicação para as ginastas, sob a perspectiva pedagógica.  

Sobre as estratégias de ensino utilizadas pelas participantes do estudo, identificamos 

diferentes abordagens. Para o ensino das dificuldades corporais, por exemplo, as treinadoras 

mencionaram a utilização de vídeos e do próprio espelho para que as ginastas possam 

visualizar a execução dos movimentos e se avaliarem:  
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Eu sempre estou buscando algo para me ajudar a ensinar. Eu faço vídeos direto, uso 

o meu celular, iPad… E depois a gente corrige o exercício. É até engraçado porque 

ela não faz nada que eu falo para fazer, aí a gente mostra e ela fala: “É mesmo, estou 

fazendo errado!”. Eu acho que funciona bem. Espelho também, para elas se olharem 

e se corrigirem. (T6) 

 

O relato da treinadora apresenta as estratégias de ensino visual e de auto-avaliação. 

Esse tipo de estratégia estimula tanto o domínio da aprendizagem cognitiva quanto física, pois 

ao se autoavaliarem, as ginastas têm a oportunidade de detectar o que está correto ou errado, e 

analisam criticamente seus próprios padrões de desempenho (GARN; BYRA, 2002). 

 Outra estratégia apontada pelas treinadoras para o ensino das dificuldades corporais 

foram os educativos: 

Estou ensinando o giro penché. Então, eu tenho alguns exercícios específicos. Os 

giros dentro do arco, por exemplo, para manter o eixo do pivot [...] Faço uns 

exercícios no espaldar, tem alguns exercícios com elástico para depois ir para o giro 

propriamente dito. [...] Segurar a sapatilha com os dedinhos, não deixar a sapatilha 

cair para manter o pézinho apertado. (T5) 

 

Normalmente, eu pego no código, mostro para a criança como é a forma que eles 

querem, entendeu? O salto eu ensino embaixo. Por exemplo, um salto aberto. Eu 

deixo ela fazer no chão o espacato, corrijo o braço. Em cada coisinha a gente ensina 

o seu processo, eu não faço nada geral, eu sou uma pessoa muito detalhista e quero 

perfeito. Cada pessoa tem seu jeito de ensinar. Então, é o salto tal, eu vou ensinar o 

certinho, ela vai espacar, vai colocar o braço que eu quero, se precisar na parede a 

gente faz na parede, é o exercício pedagógico mesmo. Aprendeu isso? Aí evolui, 

treina, treina, treina para aprender outra coisa mais difícil. (T6)  

 

Outras estratégias mencionadas pelas treinadoras foram as atividades lúdicas, 

brincadeiras simples e o imaginário, conforme indicam os discursos a seguir:  

Em formas de brincadeiras. Por exemplo: “Nós vamos saltitar em um pé, daqui até 

ali. Nós vamos pegar aquela bola ali e saltitando nos dois pés que nem um coelhinho 

ou que nem uma rã” ou: “Olha lá, vamos imitar o saci pererê, só vale perna direita, 

hein?”. Então, assim, existem várias maneiras de você abordar o aprendizado do 

salto e do saltito. Ou usando o próprio corpo ou demarcando o solo com cordas, com 

bastões, com arcos, ou com coisas mais altas, colocando uma bola, fazendo a 

menina pular a bola para o outro lado, colocando o diâmetro do arco, fazendo ela 

pular daqui para lá sem ela pisar no arco, então existem muitas formas de fazer ela 

iniciar os saltitos e futuramente um salto específico. (T1) 
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Normalmente, a gente faz em janeiro essa parte lúdica. Criar coisas, muita coisa 

mais social, dupla, algo mais social das crianças mesmo, para interagirem mais. [...] 

Eu faço muita brincadeira de pular corda em dupla, para aprender a pegar o ritmo da 

corda. Às vezes brincam com a bola também, elas gostam muito. É tipo uma 

queimada, mas é uma atividade de lançar e pegar a bola e sempre uso isso de pegar. 

Porque ginástica é isso, é pegar o aparelho. (T6) 

 

Para elas absorverem melhor essas informações, eu tento contar histórias ou, então, 

exemplificar exercícios que se encaixem na realidade delas. Eu pego o exemplo de 

algum desenho ou algum personagem ou eu falo assim: “Finge que você está na 

praia pegando um sol, aí você vai fazer isso, vai olhar para o sol, vai virar de barriga 

para baixo e deitar na areia”. Fica mais fácil para elas assimilarem. Elas recordam 

dessa historinha e com o tempo vão repetindo. Até mesmo as gírias delas, 

vocabulário. (T4) 

 

Em geral, a Ginástica é um ambiente que favorece as atividades lúdicas, que são muito 

recomendadas na iniciação esportiva, pois estimulam a diversão e o prazer pela prática, 

considerados essenciais para a atratividade e a permanência das crianças na modalidade 

(RUSSELL; BASICGYM, 2010; NUNOMURA, 2016). A utilização do aspecto lúdico como 

estratégia de ensino na Ginástica é uma temática recorrente na literatura, que indica os seus 

benefícios e sugere diversas atividades para as crianças, com potencial para desenvolverem o 

condicionamento físico, as capacidades físicas e habilidades motoras necessárias à 

modalidade (TSUKAMOTO; NUNOMURA, 2005; RUSSELL; BASICGYM, 2010; 

NUNOMURA, 2016). Ainda, as atividades lúdicas estimulam o desenvolvimento do ritmo, da 

expressão corporal e das habilidades técnicas e específicas da GR (VELARDI, 1999; 

PALMER, 2003; GAIO, 2013). 

Entretanto, sob a perspectiva das treinadoras, a presença e as exigências das 

competições na iniciação esportiva restringem o desenvolvimento das atividades lúdicas nessa 

fase:  

Elas trabalham no pré-infantil todas as capacidades, habilidades, às vezes de forma 

lúdica e às vezes não porque eu tenho a competição ali. (T3) 

 

Geralmente faço gincana às sextas-feiras, mas não é sempre. Geralmente, é de 

quinze em quinze dias que é para não perder muito o foco. (T4) 
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Apesar das demandas competitivas na GR, é importante que as atividades lúdicas 

sejam sempre incluídas no planejamento da iniciação esportiva, principalmente, por se 

tratarem de crianças. De acordo com Porpino (2004), a priorização do desenvolvimento 

técnico na GR, em detrimento da valorização do componente lúdico deve ser motivo de 

reflexão para os treinadores, uma vez que a antecipação de uma visão tecnicista ainda na 

infância pode prejudicar o desenvolvimento das ginastas nessa fase da vida, que é 

significativamente marcada pela brincadeira. Assim, acreditamos que a partir de um 

planejamento bem estruturado, as atividades lúdicas podem ser incluídas nos treinos, 

inclusive nos períodos pré-competitivos. A inclusão desse tipo de atividade no planejamento 

seria uma maneira de contribuir para que as crianças não se estressem com cobranças técnicas 

e de desempenho excessivas, na medida em que proporcionam a socialização e a diversão.  

De acordo com T3, outra estratégia interessante na iniciação esportiva seria enfatizar 

as provas de conjunto em comparação às provas individuais: 

No meu clube a gente dá prioridade para o conjunto porque a gente consegue 

trabalhar cinco meninas ao mesmo tempo. O individual é uma coisa que você se doa 

muito para uma pessoa só, é muito tempo. E no conjunto, principalmente nessa 

idade, é mais interessante para as crianças, esse trabalho coletivo, eu acho que a 

gente consegue desenvolver muito mais coisas no conjunto do que no individual. 

(T6) 

 

Existem ginastas que apresentam perfil para competir nas provas individuais. 

Entretanto, o desenvolvimento do conjunto na GR possibilita o trabalho em equipe, assim 

como as atividades em grupo e brincadeiras que promovem a integração e colaboração, que 

são características interessantes para as crianças na iniciação esportiva. Tendo em vista a 

influência positiva dos pares no ingresso e na permanência na modalidade, bem como a 

influência negativa causada pela falta de amizades na turma, os treinadores deveriam 

promover atividades de socialização e estimular o estabelecimento de vínculos (LOPES et al., 

2016; OLIVEIRA et al., 2017). Isso incentiva a construção de um ambiente de união e 

amizade entre os envolvidos, e favorece o ambiente de ensino-aprendizagem (OLIVEIRA et 

al., 2017; PALMER, 2003). Esse cenário demonstra a importância de os treinadores 

esforçarem-se para identificar os motivos que atraem as crianças para a iniciação esportiva, 

além de poderem utilizar essas informações para elaborar e aplicar estratégias motivacionais 

que possam mantê-las no esporte de maneira divertida e prazerosa (LOPES; OLIVEIRA; 

NUNOMURA, 2016).   
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Para auxiliar no processo de preparação das ginastas, durante o período de treinamento 

que inclui a participação em competições na GR, uma estratégia mencionada pelas treinadoras 

são os treinos controle. O treino controle consiste na mimetização das rotinas, ou seja, na 

simulação do que será apresentado na competição (ANTUALPA et al., 2015). Para as 

treinadoras, os treinos controle são considerados parte essencial da preparação das ginastas 

para as entrevistadas:  

Quando está perto de competição, eu boto as meninas para fazer tipo controle para 

quem vai competir. [...] Às vezes sem público, às vezes com os pais para já dar uma 

prévia, eu acho que é importante. (T2) 

 

E como a gente está numa fase de tentativa e erro de alguns movimentos, toda sexta-

feira a gente tem feito simulação de campeonato, de competição.  (T4) 

 

Para as treinadoras entrevistadas, seria importante que as ginastas aprendessem a 

competir. Entretanto, é preciso atentar-se à maneira como esse tema integra o planejamento da 

iniciação esportiva. Segundo o modelo LTAD (GCG, 2008), as crianças entre nove e onze 

anos de idade e que fazem parte das categorias da iniciação esportiva ainda estão se tornando 

mais confortáveis com as competições. Além disso, nesta fase, é interessante que as ginastas 

aprendam a treinar mais do que competir (GCG, 2008). Então, cabe aos treinadores 

desenvolverem seus próprios métodos e estratégias de ensino como forma de preparação 

técnica, artística e emocional para ensinar as ginastas a competir, sem que seja gerado estresse 

e ansiedade nas crianças. Acreditamos que proporcionar experiências como o contato com 

público e outras atletas; incluir estratégias como apresentações em eventos e festivais podem 

ser alternativas positivas.   

 Nessa perspectiva, outra estratégia mencionada pelas treinadoras é a atribuição das 

ginastas na posição de árbitras durante os treinamentos para que avaliem as rotinas de 

competição das colegas. A partir desta estratégia, as treinadoras acreditam que as ginastas 

compreendem melhor como a avaliação acontece nas competições:  

Eu falo: “Vocês vão arbitrar. Você vai olhar se ela deu passo depois das 

dificuldades; você vai olhar quantas vezes o aparelho caiu; você vai olhar a 

expressão dela; você vai olhar se ela usou a quadra inteira…”. Então, elas já vão 

entendendo que isso é uma coisa que elas precisam trabalhar porque vale ponto. Eu 

explico para elas o que é D1, para todo mundo, isso é a parte mais difícil, mas o 

básico elas sabem, no que elas estão sendo avaliadas. Então, acho que isso é uma 

estratégia boa, que dá a elas uma vivência diferente. (T2) 
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Além das vantagens citadas por T2, esta estratégia pode ser interessante para 

promover a interação entre as ginastas. Ainda, conforme uma ginasta executa a rotina e a 

outra observa, a observadora também aprenderá, pois será preciso analisar criticamente o que 

foi executado, conhecer os comandos determinados pela treinadora, comparar o desempenho 

da colega com a ideia proposta como modelo, concluir se sua execução está correta e 

comunicar as falhas por meio de feedbacks (GARN; BYRA, 2002). Nessa perspectiva, Leguet 

(1987) menciona que tanto a demonstração como a avaliação são características importantes 

da Ginástica. De acordo com o autor, a partir dessa prática, as ginastas adquirem aprendizados 

fundamentais, pois participam ativamente e apreciam como espectadoras e observadoras, 

fazem comentários e conhecem os critérios de avaliação (LEGUET, 1987).  

 Outra estratégia apresentada pelas treinadoras é tornar o planejamento da iniciação 

esportiva flexível quando necessário:  

Numa aula, você não deve seguir religiosamente aquilo que está no papel. Você tem 

que se adaptar ao momento. Se eu não estou bem animada, se eu não estou alegre, 

disposta para ensinar rápido, se a menina hoje não levantou disposta… Umas vão 

render menos, outras vão render mais e aí você tem que saber driblar essa situação. 

Todos os meus planejamentos são muito flexíveis. (..) Você quer ver a melhora, 

você quer ver a performance não é? Você não quer ver um dia igual ao outro dia. 

Você quer ver que há uma subida, passo a passo. Cada dia a gente está de uma 

forma, não é? Então, todo dia tem que vir um trabalho que não machuque, não entre 

em atrito com como você e elas estão naquele dia. (T1) 

 

Às vezes elas estão meio lentas, assim, desmotivadas, eu já coloco o manejo no 

começo que elas gostam. O que elas gostam é aparelho na mão e depois a gente vai 

para a parte mesmo das coreografias. (T2) 

 

A partir dos discursos, constatamos que a flexibilidade no planejamento da iniciação 

esportiva é uma estratégia que proporciona o respeito à individualidade das ginastas e dos 

próprios treinadores. Sob a perspectiva das treinadoras, o treino deve ser sensível ao momento 

e às condições daqueles envolvidos. Nesta fase, é importante que os ajustes no planejamento 

aconteçam de acordo com as características das crianças, conforme sugerem os discursos a 

seguir:  

É um passo de cada vez, literalmente. Tanto para a prescrição de treino, carga 

horária, tudo. Como são crianças, tem que ir com calma. (T4) 
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Eu vou indo com calma, entendeu? Tanto a parte física, quanto os aparelhos, as 

montagens de coreografia são mais lentas, até para elas fixarem com mais qualidade. 

(T2) 

 

Identificar a individualidade das ginastas na iniciação esportiva é uma tarefa 

fundamental dos treinadores. Além de dominarem os conteúdos, métodos de ensino e outros 

conhecimentos que envolvem o treinamento esportivo na GR, é imprescindível que os 

treinadores decifrem o código de pontuação para que consigam extrair o melhor de cada 

ginasta, de forma estratégica e consciente, com vistas a identificar e desenvolver o potencial 

máximo das atletas (DE OLIVEIRA et al., 2021):  

Às vezes têm meninas que têm mais facilidade com o pé, outras com a mão. E aí a 

gente vai adaptando dentro da facilidade de cada uma. [...] Pode chegar para mim 

uma atleta extremamente flexível, mas que não tem potência, não tem força, não tem 

coordenação, é lenta e para esse caso dela, eu não preciso trabalhar em específico a 

flexibilidade. Eu tenho que potencializar o que cada uma tem de melhor ou o que ela 

precisa. Então, eu não acho que não é uma receita de bolo. Eu acho que cada caso é 

um caso. Tem que estudar. (T4)  

 

Assim, é primordial que os treinadores conheçam cada ginasta para elaborar e planejar 

um programa de treinamento voltado às suas necessidades, insuficiências físicas e técnicas, e 

que respeite os seus interesses e limites (SANTOS, 2011).  

 

6.2 TEMA 2  –  RAZÕES QUE ORIENTAM A ESCOLHA E APLICAÇÃO DOS 

MÉTODOS DE ENSINO NA INICIAÇÃO ESPORTIVA DA GR  
 

 Nesta seção será apresentado o “Tema 2: Razões que orientam a escolha e aplicação 

dos métodos de ensino na iniciação esportiva da GR”. A partir da análise desta pesquisa, as 

próprias características da modalidade foram consideradas fatores que influenciam na escolha 

e na aplicação dos métodos de ensino na iniciação esportiva. Assim, os objetivos 

estabelecidos pelas instituições e pelos treinadores; a existência de competições para ginastas 

em tenra idade; as exigências dos regulamentos; as diretrizes no código de pontuação e as 

particularidades das categorias que compõem a iniciação esportiva estão relacionados à 

maneira como se ensina a GR durante essa fase. O Tema 2 foi subdividido em quatro 

subtemas, apresentados a seguir: 
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6.2.1 Entre treinar e competir: Compreendendo os objetivos da iniciação esportiva 

e da participação competitiva na GR 
 

Neste subtema, serão apresentados os objetivos da iniciação esportiva na GR e os 

objetivos da participação competitiva nesta fase. Ainda, será discutida a relação entre esses 

objetivos estabelecidos e a maneira de ensinar as ginastas. 

A GR é uma modalidade que contribui para o desenvolvimento de diversas 

habilidades motoras e capacidades físicas, como saltar, equilibrar, girar, ondular, 

coordenação, força, agilidade e flexibilidade; além do desenvolvimento rítmico e artístico, da 

criatividade e da expressividade (TOLEDO, 2009). Na iniciação esportiva, a GR tem grande 

potencial a ser explorado e colaboraria com o desenvolvimento integral dos praticantes 

(CAÇOLA, 2006). Nesse sentido, T1 descreveu quais os objetivos da iniciação esportiva na 

GR:  

Eu penso que é dar à criança a condição de aprender, de conhecer mais uma 

modalidade. [...] É lógico que algumas crianças irão para outros esportes, é mesmo 

por afinidade. Em contrapartida, eu penso que você proporcionou a ela condições de 

melhorar a sua condição física, a sua coordenação, agilidade, lateralidade, todo esse 

processo importante para que uma criança inicie no esporte, não importa que 

modalidade seja. [...] Ele [o processo de iniciação esportiva] é abrangente porque o 

que nós queremos? Tirar a criança desse modo sedentário que ela se encontra, de 

ficar sentada no sofá, de ver televisão, de ver o celular. [...] Os olhinhos da gente de 

técnico é que vão enxergar aquela ou se é aquela outra que um dia poderá ser 

ginasta. No princípio, o trabalho é abranger, é um trabalho bem grande, bem geral, 

de saúde, de coordenação, de aperfeiçoar, de aprimorar as qualidades motoras. Eu 

vejo como um trabalho bem lúdico mesmo. (T1) 

 

Além de visar à formação generalizada e à ampliação do acervo motor dos praticantes, 

a iniciação esportiva deve proporcionar prazer pela prática (TSUKAMOTO; NUNOMURA, 

2005; RUSSELL; BASICGYM, 2010; NUNOMURA, 2016) e, por essa razão, o trabalho 

lúdico é muito bem-vindo (BARBANTI, 2005; RUSSELL; BASICGYM, 2010). Assim, 

observamos que o discurso de T1 se aproxima da filosofia “3 F’s” de Keith Russell: Diversão 

(Fun), Aptidão Física (Fitness) e Fundamentos (Fundamentals) (RUSSELL; BASICGYM, 

2010).  

Assim como descreveu T1 sobre o desenvolvimento de um trabalho lúdico na 

iniciação esportiva, o primeiro F, referente à Diversão (Fun), tem o intuito de proporcionar 

práticas prazerosas, agradáveis e lúdicas, a fim de estimular e oferecer aos praticantes 
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momentos de diversão e descontração. Acredita-se que estas práticas sejam como um convite 

para que as ginastas retornem às aulas seguintes. Então, essa regularidade das ginastas é 

essencial para que desenvolvam o condicionamento físico e aprendam os Fundamentos da 

Ginástica, ou seja, os outros “2F’s” (Fitness e Fundamentals). O segundo F, a Aptidão Física 

(Fitness), se aproxima do discurso de T1, pois além de ter o objetivo de desenvolver as 

capacidades físicas das crianças, é importante para o desenvolvimento dos Fundamentos da 

Ginástica, para a saúde e qualidade de vida dos praticantes. O terceiro F, Fundamentos 

(Fundamentals), é um produto do que foi trabalhado com as crianças e, ao mesmo tempo, são 

os padrões de movimento da Ginástica. Esses padrões são como uma base motora comum, 

partilhada por todas as Ginásticas e também por muitos outros esportes. Esse fato remete ao 

discurso de T1 sobre o trabalho abrangente e que busca o desenvolvimento motor geral das 

crianças na fase de iniciação, independentemente das suas opções esportivas futuras 

(RUSSELL; BASICGYM, 2010).  

Como na iniciação esportiva não é possível prever as decisões futuras das crianças, 

também identificamos que a variedade de estímulos é muito valorizada neste período 

esportivo (RAMOS; REZENDE NEVES, 2008). Conforme sugere o modelo LTAD (GCG, 

2008), o compromisso das crianças com o esporte nesta etapa é em longo prazo. Assim, torna-

se mais importante ainda oferecer subsídios e diversas experiências para que os praticantes 

possam ter opções no futuro e, eventualmente, poderá surgir um campeão, mesmo que este 

não seja o principal objetivo da participação esportiva (GCG, 2008; NUNOMURA; 

CARRARA; TSUKAMOTO,  2010).  

 Quando questionadas sobre os objetivos do planejamento de ensino da iniciação 

esportiva, treinadoras relataram a importância de não imporem cobranças excessivas por 

resultados, pois além de não ser o momento mais adequado, durante esse período acreditam 

que vencer a competição seja menos importante que a ginasta gostar de aprender, querer 

aprender mais, manter-se e desenvolver-se na modalidade:  

O objetivo mesmo é ter uma base saudável, motivada porque, assim, eu penso muito 

em não cobrar coisas que a gente sabe que não é da base, para não encher a cabeça 

da menina de coisa, de preocupação porque senão a gente sabe que não vai. Na base, 

a gente sabe que está lidando com crianças. Então, a gente tem que tirar o máximo 

delas, mas deixando elas crianças, deixando elas aproveitarem. Tem momento 

lúdico, é mais essa pegada mesmo. (T2) 

 

É importante a criança vir e evoluir; e o resultado é consequência de tudo, sabe? 

Porque muitas ginastas minhas ganharam no pré-infantil e, depois, chega no juvenil 
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e adulto falam assim: “Por que eu vou competir de novo? Já ganhei.”. Entendeu? 

Então, hoje, com essa cabeça, é muito diferente. [...] Eu quero que a menina chegue 

lá e que não passe vergonha também. [...] Eu quero que chegue lá preparada para a 

competição, não que fique em último, também não quero. Mas que compita. Porque 

antigamente eu queria ganhar. E não! Não é legal, entendeu? Porque a experiência 

que eu tive de competição das pequenininhas, eu não vejo muita motivação no 

futuro. (T6) 

 

Todavia, os discursos não foram unânimes entre as entrevistadas e para outras 

treinadoras, o objetivo a ser alcançado com o planejamento de ensino da iniciação esportiva é 

formar campeãs: 

Eu trabalho num clube que a gente gosta de fazer campeã no curto, no médio e no 

longo prazo. [...] Difícil pensar em outro objetivo. [...] Realmente a gente trabalha 

para que elas estejam o melhor possível tecnicamente dentro das possibilidades 

delas e dentro da faixa etária de cada grupo, mas com certeza a gente trabalha para 

formar campeãs. (T5) 

 

Vou ser bem sincera: eu quero ganhar sempre, oras. O meu objetivo final é sempre 

ser campeã do campeonato que eu acho mais alto para elas. [...] Eu gosto de ter 

pódio. Na competição, ser campeão é o objetivo, mas se a gente ficar entre os três 

primeiros, legal. (T3) 

 

 Nesse sentido, acreditamos que o modo como a competição é inserida na iniciação 

esportiva e como os treinadores e instituições tratam esses eventos tenham relação com a 

maneira com que a GR é ensinada nesta fase e, portanto, como os métodos de ensino são 

abordados. Quando a busca por vencer a todo custo é o objetivo a ser atingido com a 

competição, essa valorização da vitória torna-se umas das questões que mais interfere nas 

categorias de base (KRAHENBÜHL et al., 2019). Essa conduta prejudica, inclusive, as 

adaptações inseridas nos regulamentos das competições, em função da formação dos jovens 

atletas (KRAHENBÜHL et al., 2019). Nesse caso, o planejamento, os métodos de ensino e as 

orientações na iniciação esportiva pautam-se em “como ganhar” e se desvinculam do conceito 

de como competir melhor e como melhorar o desempenho, e não o resultado (ELENDU; 

DENNIS, 2017).  

 Consideramos que aprender a competir seja um processo que envolve outros 

aprendizados, como respeitar os adversários, colegas de equipe, árbitros e as regras da 

competição. Assim, ao adotar a competição como ferramenta educativa, o resultado torna-se 

menos importante do que as oportunidades vivenciadas no ambiente competitivo 
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(KRAHENBÜHL et al., 2019). Então, alinhados a esse objetivo, os métodos de ensino 

aplicados priorizam as necessidades da ginasta, que passa a ser percebida como atleta e ser 

humano em formação, que está em processo de aprendizado, explora, desenvolve seu 

repertório motor e adquire valores para a vida (KRAHENBÜHL et al., 2019).  

 

6.2.2 A relação entre competição, especialização esportiva precoce e métodos de 

ensino na GR 
 

Nesta seção, o subtema “A relação entre competição, especialização esportiva precoce 

e métodos de ensino na GR” aborda o sistema competitivo da GR na iniciação esportiva e 

como sua estrutura induz à especialização precoce das ginastas. Ainda, será discutida a 

influência deste sistema na maneira como se ensina a GR e os impactos para as ginastas.  

 No Brasil, estudos demonstraram que as federações esportivas promovem competições 

para crianças e jovens em idades abaixo daquelas recomendadas pela literatura, o que 

favorece o cenário de especialização esportiva precoce (MILISTETD et al., 

2014; SANTANA; RIBEIRO, 2010; ARENA; BÖHME, 2004).  

Em geral, na Ginástica, o treinamento e a carreira esportiva iniciam-se em tenra idade, 

o que contribui para a especialização precoce (MOLINARI, 2018). Neste contexto, outro fator 

que favorece a especialização precoce na Ginástica está associado à idade permitida para as 

competições. Ao apresentar no mínimo 16 anos de idade, completos no ano da competição, a 

ginasta está apta a participar de grandes eventos, como os Campeonatos mundiais e os Jogos 

Olímpicos (FIG, 2022). Outros fatores que contribuem para a especialização precoce na 

Ginástica são: o tempo necessário para o desenvolvimento da técnica em níveis competitivos 

internacionais, as opções metodológicas dos treinadores; e o próprio perfil maturacional das 

ginastas (BACCIOTTI et al., 2017). 

Assim, destacamos que não é raro o treinamento da Ginástica na infância reproduzir o 

esporte adulto de alto rendimento e as competições na iniciação esportiva reproduzirem as 

características desse esporte adulto em estrutura, objetivos e expectativas sobre as crianças 

(NUNOMURA; CARRARA; TSUKAMOTO,  2010; CÔTÉ; HANCOCK, 2016; 

KUMAKURA, 2018; FURTADO, 2020; BETTEGA et al., 2020).  

 Na GR, além da tendência à especialização precoce, a idade de participação em 

eventos competitivos é um tema que gera críticas e debates na área (LLOBET, 1998; 

ANTUALPA, 2011; FURTADO, 2020). Nas competições oficiais nacionais e internacionais 

de GR a primeira categoria de competição é a pré-infantil, em que participam as ginastas de 
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nove e dez anos de idade (FIG, 2022). Além das competições oficiais, existem eventos para as 

ginastas com idade inferior ao pré-infantil em que, a depender do Estado brasileiro, recebem 

nomenclaturas divergentes: mirim, estreante, iniciante ou pré-equipe (FURTADO, 2020). 

Esses eventos têm o objetivo de contribuir para o processo de aprendizagem da modalidade e 

de preparar as crianças para enfrentarem o ambiente competitivo mais formal, posteriormente 

(FURTADO, 2020). Entretanto, sob a concepção das treinadoras, a idade permitida para a 

participação das ginastas em competições oficiais deveria ser reduzida, afinal, tendo como 

referência o grau de exigência dos regulamentos para as categorias de iniciação, as ginastas 

precisariam ter acumulado mais tempo de treinamento:  

A ginástica, não adianta a gente dizer, ela é precoce, é especialização precoce. Quem 

fala que não, não sei se existe alguém que fala que não, mas mente porque é, sim. Eu 

acho um absurdo, mas é a regra: com nove anos, dez, já existe o campeonato 

brasileiro. Se você for ver o que as meninas fazem com nove, dez anos, é 

impressionante! Como uma criança com nove tem que ter manejo de corda que é 

coisa de duas mãos? No infantil, às vezes, já tem que pegar a maça também. Então, 

assim, a ginástica é muito cruel, a gente não sabe nem cuidar do corpo e a gente já 

tem que cuidar do aparelho. [...] Eu acho que começa muito tardia, porque como eu 

te disse, se no pré-infantil a menina tem que fazer tudo aquilo de coisas… Eu acho 

que poderia começar um pouquinho antes. (T3) 

 

 O relato da treinadora remete às questões levantadas por Nunomura, Carrara e 

Tsukamoto (2010) sobre crianças e jovens que competem segundo as regras oficiais da 

Ginástica Artística (GA). Sob circunstâncias como as apresentadas pelos autores, surgem 

perguntas como: quanto tempo as crianças treinaram até atingir determinado padrão técnico? 

Com que idade iniciaram os treinos? Pois, ainda que as crianças sejam talentosas para a 

prática, é importante considerar que o treinamento unidirecional e intenso pode prejudicar sua 

saúde e comprometer seu envolvimento em longo prazo (NUNOMURA; CARRARA; 

TSUKAMOTO, 2010).  

Apesar disso, sob a perspectiva das treinadoras entrevistadas, iniciar na modalidade o 

quanto antes da categoria pré-infantil seria mais vantajoso para a carreira esportiva e 

desempenho das ginastas. As treinadoras mencionaram as idades entre quatro e seis anos 

como ideais para as crianças ingressarem na GR, visto que estariam mais preparadas para as 

fases seguintes:  

Quando a gente tem todo esse tempo para trabalhar, quando as meninas começam 

cedo, as coisas são mais progressivas e com certeza a base é feita de maneira mais 

sólida e aos pouquinhos, não precisa ser muita coisa em pouco tempo. É difícil em 
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um ano você precisar colocar a criança para competir! Se você tem uma criança que 

vem sendo trabalhada desde os seis ou às vezes desde os quatro lá na escolinha, 

começando os primeiros passos, com seis já numa turminha realmente de iniciação 

como o mirinzinho, quando chega nos oito anos para competir, com certeza essa 

criança está mais preparada em todos os sentidos. Tanto tecnicamente quanto 

fisicamente, emocionalmente, psicologicamente porque é um conjunto. (T5) 

 

 Autores sugerem que caso a participação precoce das crianças nas modalidades 

esportivas seja focada no desenvolvimento esportivo geral, há contribuição muito positiva nas 

capacidades e habilidades em fases posteriores (FEELEY; AGEL; LAPRADE, 2016). 

Entretanto, as afirmações de que quanto mais cedo iniciar no esporte, melhor, são 

questionáveis quando o ingresso das crianças na prática esportiva é precoce e especializado, 

ou seja, apenas em um esporte. A percepção de que as crianças terão mais chances de sucesso 

ao iniciarem cedo no esporte está presente no mundo contemporâneo, contudo, não corrobora 

a ciência, que não associa, necessariamente, campeões de categorias adultas aos grandes 

destaques quando jovens (FEELEY; AGEL; LAPRADE, 2016).  

Ainda, é possível que as crianças se esgotem precocemente e as ginastas que iniciaram 

muito cedo percam rapidamente o interesse pela modalidade (NUNOMURA; CARRARA; 

TSUKAMOTO, 2010; AIRES et al., 2016). As consequências do sistema competitivo da GR 

impactam diretamente na formação das ginastas:  

Não que o pré-infantil não seja iniciação, eu acho que é iniciação, mas eu já vejo 

como uma formação, sabe? Acho que elas já estão na formação delas como ginasta. 

É a base ainda, mas não vejo mais como iniciação. Eu vejo como iniciação esses 

seis, sete, oito anos ali, que seria o nosso mirim, o nosso estreantes. [...] Quando 

chega no pré-infantil, como já é primeiro ano de competição, a gente já tem 

campeonato brasileiro, os torneios regional e nacional, campeonato paranaense, já 

tem ranqueamento, seletiva para sulamericano, já tem muitas coisas envolvidas. [...] 

E tem que ter resultado. Já está competindo e já está valendo. [...] Os clubes 

precisam de incentivo e para esse incentivo vir, precisa de resultado. Esse resultado 

vale desde o pré-infantil. (T5) 

 

 Observamos que existe pressão proveniente de algumas instituições esportivas por 

resultados competitivos na iniciação esportiva. Assim como em outros esportes, como a GA, 

há expectativa de que o investimento no setor competitivo reverta-se em resultados, mesmo 

nas categorias iniciais (NUNOMURA; CARRARA; TSUKAMOTO, 2010; SIERRA, 2019). 

Além disso, os treinadores também sofrem pressão, precisam se manter nas instituições e por 

essa razão, necessitam competir e obter resultados satisfatórios para os clubes, pais e 
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patrocinadores, quando for o caso (NUNOMURA; CARRARA; TSUKAMOTO, 2010; 

SIERRA, 2019; FURTADO, 2020).  

Com base nas entrevistas, é possível observar que, muitas vezes, a intensidade, as 

cobranças por resultados competitivos e a precocidade da iniciação esportiva e das 

competições na GR são capazes de levar ao abandono da prática:  

Eu acho que ela [iniciação esportiva na GR] é bem precoce. Então, é uma coisa 

delicada. Como é um esporte, digamos, de vida curta, é uma iniciação que já é muito 

bruta. Já tem que chegar chegando, senão a gente sabe que não rende. E eu acabo 

achando que a gente perde muita ginasta nesta base, ginastas de talento que a gente 

poderia cultivar por mais tempo. Alguns profissionais acabam queimando etapas e 

eu primo por respeitar as etapas da ginasta. Mas, às vezes, eu perco uma ginasta 

muito boa, que está chegando no juvenil porque ela não quer mais, ela já cansou. 

(T2) 

 

 A literatura aponta a relação entre o abandono e as altas exigências do treinamento e 

das competições (LOPES et al., 2016). Algumas consequências negativas e prejuízos gerais 

ao desenvolvimento da criança também estão associadas ao abandono, sejam de ordem física, 

como a redução do repertório motor e o aumento do índice de lesões (GALDINO; 

MACHADO, 2008) ou psicológica, como burnout e desmotivação (BARREIROS; CÔTÉ; 

FONSECA, 2013; MYER et al., 2016).  

A iniciação esportiva na GR revela-se como um período intensivo para as ginastas e a 

transição para a categoria pré-infantil acompanha mudanças expressivas, como altas 

demandas físicas e aumento do volume de treinamento. Por meio da descrição do conteúdo e 

dos métodos de ensino abordados, foi possível identificar as diferenças presentes na transição 

entre essas categorias:  

Essas questões lúdicas mudam muito. Tanto que é um ano que antes de começar, a 

gente faz reuniões com os pais, explica que vai mudar um pouco, que o grau de 

exigência muda, que o treino em si, a rotina de treino muda e a carga horária 

aumenta. [...] A gente treina das duas às sete horas todos os dias e sábado das oito e 

meia ao meio dia e trinta. Então, no início do ano, a gente começa até às cinco e 

meia e vai gradativo. Mas muda muito, muda radicalmente, o que talvez não fosse o 

ideal, mas essas questões lúdicas acabam sendo deixadas de lado. [...] Agora tudo 

tem que valer, tem que ser certo, a parte de aparelho tem que ser certa. Até mesmo 

as aulas de aparelho, lá no início do ano, a gente vai fazer a base física e vai fazer a 

base técnica também. Então, no início do ano, o meu pré-infantil pegou tudo, fita, 

maças, corda, não só o aparelho do ano, pegou tudo porque elas precisam aprender a 

base de todos os aparelhos mais o que elas faziam no estreantes sem muita cobrança, 
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só copiando, tentando fazer. Agora não, agora já tem exigência, já tem correção, 

mesmo dos aparelhos que não vão competir, já não é um trabalho tão solto. (T5) 

 

 Embora T5 informe aos pais que as mudanças durante a transição para a categoria pré-

infantil serão pequenas e graduais, observamos diferenças significativas. Por exemplo, em 

relação à carga horária das sessões de treinamento. Para as ginastas com nível de competição 

nacional, recomendam-se quatro ou cinco sessões de treino por semana, entre três a três horas 

e meia por sessão; com acúmulo de, no máximo, dezesseis horas semanais, incluindo a 

preparação do ballet clássico (GCG, 2008). Ainda, de acordo com a treinadora, o trabalho 

desenvolvido antes da categoria pré-infantil seria lúdico e proporcionaria a diversidade de 

experiências às ginastas, sem cobranças excessivas de desempenho ou resultado. A 

abordagem mencionada por T5 mostra-se interessante, porém, limita-se às atletas que não 

competirão oficialmente. Nesse caso, seria vantajoso que a abordagem se expandisse às 

categorias oficiais de iniciação e, desde que necessário, que todas as mudanças fossem 

gradativas, oposto ao que geralmente acontece.  

Além disso, ressaltamos que se os objetivos para a iniciação esportiva da GR são 

pautados na busca por resultados competitivos e para atingi-los seria necessário cumprir as 

exigências das competições, os métodos de ensino passam a acompanhar esse sistema. Desse 

modo, para executar o movimento de forma precisa e virtuosa, automatizar os gestos corretos 

e alcançar a perfeição, a prática torna-se especializada, ainda que na infância 

(BOAVENTURA, 2016). Assim, há ênfase na qualidade técnica dos exercícios, realizados 

por meio de repetições excessivas, numerosas correções e exigências extenuantes 

(BOAVENTURA, 2016). Acreditamos que o trabalho técnico seja importante na iniciação 

esportiva, tanto pela segurança das ginastas quanto pela demanda competitiva. No entanto, o 

treinamento técnico na iniciação gera algumas questões que precisam de reflexão como: de 

que maneira a técnica é desenvolvida e exigida nessa fase? Quanto o desenvolvimento da 

técnica se sobressai ou até inibe o desenvolvimento de outros conteúdos também essenciais na 

iniciação esportiva? Pois, compreendemos o equilíbrio entre o ensino técnico e as dimensões 

emocional e social como fundamental em qualquer fase da formação esportiva.  

O esporte competitivo tem suas próprias particularidades e as críticas não se dirigem à 

exigência do alto rendimento para os adultos, mas, quando estas mesmas exigências são 

impostas às crianças (FURTADO, 2020; BETTEGA et al., 2020). Assim, apesar de se tratar 

de uma característica inerente ao esporte, a competição necessita ser organizada e abordada de 

maneira adequada na iniciação esportiva (OLIVEIRA, et al., 2017). Ainda que as crianças 
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compitam, nesta etapa da formação esportiva, sugere-se que o foco esteja em treinar e 

desenvolver habilidades (GCG, 2008). Além disso, quando pautada com base nas motivações, 

necessidades e interesses dos praticantes, a competição pode ser muito bem-vinda ao processo 

de desenvolvimento esportivo das crianças, pois é um ambiente de aprendizagem rico, com 

potencial para fortalecer o desenvolvimento social, moral e ético dos envolvidos para além do 

esporte (BARREIROS; CÔTÉ; FONSECA, 2013; FONTANA et al., 2013). A competição 

também pode aumentar o nível de motivação se o seu significado e as razões da participação 

forem claros para os atletas e não apenas foco de comparações, mas visarem à autoavaliação e 

desenvolvimento da autoconfiança (NUNOMURA; OKADE; CARRARA, 2012). Assim, ao 

privar as crianças das competições pode-se eliminar um dos fatores motivacionais importantes 

desta fase (HEDSTROM; GOULD, 2004). Nesse contexto, o papel da competição foi 

reconhecido pelas treinadoras, que consideram a experiência competitiva essencial para o 

desenvolvimento e motivação das ginastas:  

Acho que é de suma importância, acho que faz evoluir. [...] Não consigo ver sem, na 

verdade. A gente vê que as meninas começam a evoluir muito. (T5) 

 

Como lá a intenção já é competitiva, eu não tenho criança que não quer competir. 

Então, quando elas chegam para mim, a intenção delas é: “Quando vai ser a 

competição?”. Elas não querem nem saber qual é o treino, elas querem competir 

porque o objetivo final delas é a competição. (T3) 

 

Na iniciação esportiva, a participação em competições também pode ser uma 

ferramenta de avaliação, auto avaliação e feedback para ginastas e treinadores (FONTANA et 

al., 2013). Os discursos das treinadoras ressaltam esta função avaliativa da competição:  

Eu acho que ela [competição] pode ser inserida de uma forma saudável, ela não 

precisa ser aquela coisa: “Você vai competir para ganhar”. Não! “Você vai competir 

para você tirar uma notinha, para você saber onde você precisa melhorar... É que 

nem uma prova da escola, a gente não faz prova na escola?” A competição tem que 

ser inserida para elas com esse objetivo. É uma prova para saber se você decorou, se 

você fez pontinha de pé. (T3) 

 

As treinadoras também fazem uma avaliação dessa primeira competição, e a gente 

costuma falar: “Nossa, fulana de tal é ginasta de competição”, que a gente sabe que 

cresce na competição. Então, desde esse primeiro momento, a gente consegue 

identificar ou não: “Ah, a ginasta tal é excelente no treino, mas chegou na 

competição e ficou perdida, fez para o outro lado, esqueceu”. (T2) 
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 Utilizar a participação na competição como feedback é uma estratégia interessante e 

por meio do comportamento da criança diante da situação e da sua própria apresentação, 

pode-se construir um referencial sobre o quê e como o trabalho com a ginasta tem sido 

desenvolvido. Ainda, é proveitoso utilizar essa avaliação para preparar os próximos passos do 

treinamento, identificar as potencialidades e pontos a serem melhorados (FURTADO, 2020). 

Em vista disso, acreditamos que a participação em competições seja uma estratégia que 

contribuiria para avaliar a efetividade e a necessidade de eventuais adaptações dos métodos de 

ensino na GR, independentemente dos resultados competitivos atingidos pelas 

ginastas. Também é essencial que os treinadores perguntem às crianças como se sentiram, o 

que pensam e o que aprenderam a partir da experiência competitiva. Em se tratando de 

competição nessa fase, os treinadores precisam saber lidar com as reações e comportamentos 

das crianças. É necessário que reconheçam e conduzam, da melhor maneira possível, 

ansiedade e estresse exagerados, medo, autoconfiança e, principalmente, identifiquem se as 

ginastas têm interesse e prazer em competir. 

Infortunadamente, em especial, nas instituições que selecionam para o alto 

rendimento, o cenário em que se encontra a iniciação esportiva na GR, muitas vezes, prioriza 

os resultados em competições, demonstra a valorização das atletas que têm aptidão para a 

modalidade e que são consideradas talentosas; e a exclusão das demais ginastas 

(ANTUALPA, 2011; MILANI; BENTO-SOARES; SCHIAVON, 2021). Todavia, ao excluir 

ginastas do setor competitivo ou negar-lhes a oportunidade de demonstrar seu talento levaria 

ao desperdício de muitos potenciais, pois os resultados nas categorias iniciais não predizem as 

condições e disposições para desempenhar no alto rendimento. Então, qualquer avaliação, 

seleção e exclusão a partir desses eventos iniciais seria por demais equivocada 

(NUNOMURA; CARRARA; TSUKAMOTO, 2010; FURTADO, 2020). Por essa razão, o 

pensamento e o planejamento dos treinadores devem suceder com foco em longo prazo, ou 

seja, com o intuito de evitar considerar apenas o resultado apresentado nas primeiras fases da 

participação esportiva (FURTADO, 2020). Em vista disso, os treinadores podem dar 

importância às diversas fases e transições que serão vivenciadas pelas ginastas até atingirem o 

alto rendimento, se for o caso (FURTADO, 2020). Afinal, todas as fases da formação 

esportiva são importantes e não devem ser desconsideradas, abreviadas ou excluídas.   

Dessa maneira, é papel indispensável do treinador definir com clareza os objetivos da 

competição na iniciação esportiva, bem como orientar adequadamente as ginastas e os pais 

sobre as experiências competitivas, conforme relatado por T2:  
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Eu vejo que é delicado, o profissional tem que saber conduzir, tem que saber 

também instruir a família que às vezes aposta muito, pressiona, quer resultado… A 

minha fala sempre foi bem clara em relação à que eu não faço cobrança: “Ah, você 

tem que ficar em primeiro lugar.” Não! Eu sempre falo assim: “Você tem que fazer 

o que você está proposta, o que tem na coreografia. Então, você tem que sair 

satisfeita com o que você fez, não com o que a fulana fez ou que a outra deixou de 

fazer”. [...] Tento explicar que a competição não envolve só elas, envolve a outra 

ginasta, a outra equipe e a gente não sabe como elas estão. Por isso mesmo que eu 

friso que a competição é com elas, são elas competindo com elas mesmas, 

procurando o melhor resultado delas.  Também preparo elas para essa parte da 

emoção. (T2) 

 

De acordo com Furtado (2020), quando os treinadores compreendem os objetivos e a 

estrutura da competição, podem orientar pais e ginastas de maneira correta (FURTADO, 

2020). Diante disso, ter o cuidado com as orientações sobre a competição seria essencial na 

iniciação esportiva, uma vez que para as treinadoras entrevistadas, essa ação contribui para a 

participação positiva da ginasta no evento, de modo que se sinta satisfeita a partir dessa 

experiência:  

A minha preocupação é uma boa primeira competição e a partir dali, a gente tem os 

desdobramentos. Às vezes, muitas ginastas param ali mesmo, competiram pela 

primeira vez, não se sentiram confortáveis e já saem. É bem assim, para a gente é 

ruim. E o contrário também, que a menina amou aquela experiência e ela volta para 

o treino mega motivada. (T2) 

 

Criança é tão sensível, tem tanta essência. Ele [treinador] tem que conhecer muito 

bem a criança que ele está inscrevendo, da forma em que ele está inscrevendo para 

não frustrar. Eu acho que você só pode inscrever quando você tem segurança e a 

ginasta está realmente preparada para isso. Caso contrário, melhor esperar para a 

menina não desanimar com o esporte e não se frustrar. (T4) 

 

Existem pontos positivos e negativos associados à participação em competições na 

iniciação esportiva, conforme sugere a literatura (MILISTETD et al., 2014; BETTEGA et al., 

2020). É nessa fase em que diversos atletas experimentarão sua primeira competição e, por 

isso, é imprescindível que o treinador atente-se ao momento e às particularidades das ginastas 

para que traumas e o abandono precoce da prática sejam minimizados (MACHADO; 

TERTULIANO, 2019). Os benefícios da participação em competições envolvem a melhora da 

autoestima, interesse e motivação no esporte, interação social, auto confiança, a satisfação 
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com a equipe e com o próprio desempenho  (HEDSTROM; GOULD, 2004; DOMÍNGUEZ; 

CABEZÓN; SÁNCHEZ, 2015; VIERIMAA; BRUNER; CÔTÉ, 2018). Em contrapartida, 

geralmente, quando estão associados aos resultados ou desempenhos desfavoráveis, os 

insucessos podem indicar prejuízos na autoestima, causarem comportamento antissocial no 

esporte e abandono da prática (VIERIMAA; BRUNER; CÔTÉ, 2018). Nessas situações, os 

treinadores necessitam orientar as crianças, encorajá-las a não desistirem após sua primeira 

competição e reforçar o aprendizado adquirido por meio de sua participação, que vão além 

dos resultados competitivos. De Rose e Korsakas (2006) enfatizam que, para as crianças, 

competir não deveria significar ganhar ou perder, mas o quanto se evolui por meio da 

participação e o quanto se aprende a tomar decisões e a resolver problemas, mesmo que 

equívocos aconteçam em determinados momentos.  

Por essa razão, consideramos que a interpretação a partir da participação competitiva é 

individual e depende de como ela foi desenvolvida com as ginastas, de quais propósitos e 

objetivos foram estabelecidos. Por exemplo, ser selecionado para competir ou o fato de estar 

na competição podem ser sinônimos de sucesso para alguns, independentemente dos 

resultados.   

Desse modo, a fim de evitar experiências indesejáveis para as ginastas, observamos 

grande preocupação por parte das entrevistadas em preparar as ginastas o melhor possível 

para as competições:  

Preparar o máximo e a prioridade. Eu digo num todo, mas principalmente na base, é 

você colocar na coreografia o que a menina sabe fazer com segurança, sabe? Para 

não expor. Então, eu sempre opto por aquilo que está correto, às vezes o valor não é 

tão bom, não é tão alto, mas a ginasta faz com excelência. Então, com isso ela colhe 

frutos na competição porque ela está segura, ela vai fazer da forma melhor que ela 

pode. Eu tenho muito cuidado com a base nesse sentido, de preparar o máximo para 

esse contato ser uma coisa positiva, não traumática, nada de cobrança extrema, 

enfim. (T2) 

 

A partir do relato da treinadora, observamos que objetivo da competição corrobora o 

modelo canadense LTAD (GCG, 2008), em que na iniciação esportiva o foco seria no 

desempenho de habilidades e rotinas de competição “limpas” e consistentes, e não nos 

resultados. Neste momento, é importante que as ginastas desenvolvam estratégias para a 

competição; e que os pais e treinadores enfatizem que “façam suas melhores rotinas”, em vez 

da classificação e dos resultados competitivos (GCG, 2008).  
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Ainda, de acordo com o discurso de T2, é possível identificar que a preparação para a 

competição envolve fatores físicos, técnicos, táticos e psicológicos; e que seria oportuno 

desenvolver no cotidiano das atletas. Sob a perspectiva da treinadora, ao conseguirem 

executar a rotina de competição de maneira segura, as ginastas criam o senso de autoeficácia. 

Nesse sentido, estudos demonstraram que a competência técnica contribui para a autoeficácia 

dos atletas e é um dos principais motivos para a permanência de jovens  no esporte, de 

diferentes gêneros, modalidades esportivas e contextos socioculturais (BERNARDES; 

YAMAJI; GUEDES, 2015; KYRILLOS, 2016).  

Além disso, sob a perspectiva das treinadoras, mais competições para as ginastas na 

iniciação esportiva também contribuiriam para o seu período de preparação. De acordo com o 

discurso, as vantagens para as ginastas envolveriam a melhor familiarização com os eventos e 

o conceito de que as atletas elevariam o seu nível técnico a partir das experiências adquiridas. 

Ainda, segundo as entrevistadas, o aumento do número de competições oficiais seria benéfico 

para o desenvolvimento do trabalho tático dos treinadores:  

Eu acho que poderia ter muito mais competição, por mim elas estavam todo final de 

semana, [...] uma vez por mês. Elas poderiam competir muito mais. A gente não tem 

muitas competições preparatórias, a gente acaba indo direto para as nossas 

competições alvo e isso é muito ruim. Até porque, a gente como técnica, também 

não tem muito tempo para repensar muito no nosso trabalho. Estratégias, parte tática 

e tal, não tem! Porque você chega já para competir Paranaense, do Paranaense você 

vai para o Brasileiro, às vezes a diferença de tempo entre um e outro quando é 

quinze dias é muito, e quinze dias para você mudar uma coisa de uma menina dessa 

categoria é complicado. Então, eu penso que é super importante, e que deveriam ter 

muito mais competições. Até para as meninas conseguirem levar a competição de 

uma maneira mais natural porque acaba sendo uma coisa muito assustadora às 

vezes, tadinhas. (T5) 

 

 Apesar dos pontos positivos apontados por T5, competições em demasiado 

comprometeriam o objetivo de treinar mais do que competir nessa fase. Ainda, tecnicamente, 

torna-se mais difícil desenvolver-se, pois há menos tempo hábil para as ginastas aprenderem e 

incluírem elementos novos nas rotinas de competição.  

Apesar de atuantes em Estados brasileiros diferentes, as entrevistadas mencionaram 

que na maioria das vezes, as principais competições que participam são os campeonatos 

estaduais, o Torneio Nacional de Ginástica Rítmica e os Campeonatos Brasileiros de 

Ginástica Rítmica, cada qual com suas características e obrigatoriedades.  
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No caso dos Campeonatos Brasileiros de GR, o regulamento para as categorias da 

iniciação esportiva estabelece os aparelhos e alguns elementos obrigatórios na rotina a ser 

apresentada pelas ginastas. Assim, as regras impostas pelas competições na iniciação 

esportiva determinam alguns conteúdos a serem desenvolvidos durante essa fase e, 

consequentemente, influenciam no modo de ensinar. O relato de T2 ilustra a influência dos 

regulamentos das competições nos treinamentos da GR: 

Execução, qualidade, postura, eu não quero pular etapas, sabe? Isso que eu prezo 

muito. Quais são os movimentos corporais que a base precisa fazer para sair dali? Aí 

a gente vai trabalhar nisso. E é já o que o regulamento pede, né. [...] Na base, o que 

eu priorizo: encaixe, o que eu falei da qualidade é o trabalho encaixadinho, 

movimentos corretos, realmente sair da base com qualidade. [...] Parte de manejo eu 

pego muito a base e explico como segura o aparelho, o que não pode, o que penaliza 

para elas já terem essa mentalidade desde cedo, porque, como eu falei, elas amam o 

aparelho, mas elas precisam entender como se usa o aparelho. Então, é desde a base 

essa fala. (T2) 

 

 A partir do que descreve a treinadora, verifica-se que devido às regras da modalidade e 

às altas exigências técnicas e de execução impostas pelos regulamentos, na iniciação esportiva 

da GR, há a predominância de métodos de ensino mais diretivos e que enfatizam a técnica 

correta, conforme exposto também por Caçola (2006) e Macias (2011).  

Nas competições de GR, quanto menos falhas de dificuldade, artístico e de execução 

as ginastas apresentarem em sua rotina, consequentemente, menores serão os descontos. 

Nesse sentido, apesar de existirem adaptações nos critérios de dificuldade e artístico para as 

categorias pré-infantil e infantil no regulamento do Campeonato Brasileiro de GR, a avaliação 

da execução nessas categorias considera os mesmos critérios de avaliação da categoria adulta 

(FURTADO, 2020). As treinadoras participantes do estudo mencionaram o impacto dessa 

avaliação rigorosa para as ginastas da iniciação esportiva:  

A gente tem um imediatismo de que esteja tudo muito certinho desde pequena. E eu 

acho que isso também vem de cima, de exigência de arbitragem e de tudo. [...] 

Talvez, fazer como a gente tem no Torneio Nacional e Regional que a execução não 

sai de 10, sai de 15 ou de 20, não sei. [...] Então, eu acho que o principal seria você 

proporcionar todas as vivências possíveis, tanto individual quanto em conjunto, em 

tudo. Mas o que a gente acaba vendo é mais uma especialização precoce. Elas 

acabam sabendo fazer aquilo e é só aquilo; e quando a gente precisa que elas façam 

outras coisas, elas não vão saber porque a gente não ensinou, porque a gente não 

deixou elas experienciarem. [...] A gente tem uma cobrança com execução muito 

grande e acaba limitando as meninas. (T5) 
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 É comum que a reprodução do modelo adulto de sistemas competitivos na iniciação 

esportiva acompanhe a cobrança por resultados expressivos e imediatos, o que torna o 

ambiente inapropriado, pois além de estimular a especialização precoce também incentiva as 

competições precoces (BOMPA, 2000; CÔTÉ; HANCOCK, 2016). Ainda, conforme 

mencionado pela treinadora, as exigências de avaliação associadas à busca por resultados 

competitivos na iniciação esportiva podem restringir o que é ensinado às ginastas e limitá-las 

a aprender e experimentar outros movimentos, aparelhos, etc. Diante disso, o objetivo de 

aumentar o repertório motor das ginastas na iniciação esportiva, bem como o caráter 

formativo do esporte são prejudicados (FURTADO, 2020), uma vez que o treinamento torna-

se orientado, sobretudo, pelas demandas imediatas da competição, e não pela formação 

integral e em longo prazo da atleta.  

De acordo com as treinadoras, as exigências do regulamento frente aos elementos de 

dificuldade corporal também foram consideradas limitações que interferem no treinamento 

das categorias pré-infantil e infantil:  

O principal objetivo é que elas aprendam as BD’s [dificuldades corporais] do nível 

delas. (…) No final do ano, eu deixo elas explorarem mais o código, por que? 

Porque três vezes por semana não dá para você trabalhar a competição e tudo mais 

que a ginástica oferece. É hipocrisia quem fala que faz isso. Se você tem uma 

competição, você vai aquecer, alongar, fazer o preparo físico e treinar série, série, 

série e série. Não dá mais tempo de fazer outras coisas, infelizmente, porque você 

tem uma competição. (T3) 

 

A Maria [codinome para treinadora estrangeira] vai muito no nosso ginásio e ela 

sempre fala que a gente tira tudo das meninas… O ano passado, eu tinha colocado 

um mundial [dificuldade corporal de equilíbrio] no primeiro ano de pré e estava 

quase saindo, sabe? Só que quando a ginasta tirava a mãozinha do chão, a perninha 

ficava um pouquinho para baixo dos 180°, mas era um pouquinho e eu queria 

deixar: “Deixa, se não valer, tudo bem, o ano que vem ela vai fazer!”. A Maria 

disse: “Não deixe, T5! Ela vai perder a competição por causa desse mundial, pode 

tirar, pode tirar, tira porque ela vai perder". E realmente, ela ia perder, entendeu? 

Então, a gente tem esse imediatismo e acaba podando as meninas porque esse ano 

ela faz o mundial? Faz. Mas, talvez, ela fizesse com muito mais tranquilidade se ela 

tivesse treinado aquilo, realmente, ano passado. Eu acho que a gente se preocupa 

muito com a execução perfeita e acaba não deixando as meninas vivenciarem tudo o 

que podiam vivenciar de movimentos. (T5) 
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 A partir do que descrevem as entrevistadas, identificamos que sob sua compreensão, o 

fato de existir a competição na iniciação esportiva induziria o treinador a tentar vencer. E, 

para isso, as ginastas precisam executar suas rotinas conforme as exigências do regulamento e 

com excelência, ainda que etapas sejam avançadas de maneira antecipada e que o leque de 

possibilidades a serem exploradas durante essa fase seja limitado. O imediatismo dos 

treinadores, bem como essa tendência na busca rápida e antecipada pelo sucesso mostra-se 

uma atitude contrária às necessidades das crianças (FEELEY; AGEL; LAPRADE, 2016). 

Além disso, é fundamental que exista preocupação pedagógica com o processo de formação 

esportiva das ginastas, que suas fases de aprendizado sejam respeitadas e que os conteúdos 

sejam desenvolvidos de acordo com a idade, maturidade emocional e nível de treinamento das 

atletas (AIRES, et al., 2016), visto que o contrário causaria impactos à saúde das ginastas, 

aumentaria o risco de lesões por estresse e levaria ao abandono da prática esportiva 

(FEELEY; AGEL; LAPRADE, 2016).  

 

6.2.3 “Aprender algo errado é pior do que não ter aprendido nada”: A iniciação 

como a base para a formação esportiva na GR  
 

O foco deste subtema é apresentar e discutir a perspectiva das treinadoras 

entrevistadas sobre a relação entre os métodos de ensino abordados na iniciação esportiva e as 

fases posteriores de desenvolvimento na GR.  

O processo de formação esportiva é tema recorrente na literatura e existem diversas 

orientações sugeridas, por exemplo, Weineck (1999), Bompa (2000), Balyi e Hamilton 

(2004), Barbanti (2005) e Côté, Fraser-Thomas (2007). Em geral, os objetivos da formação 

esportiva não se limitam a atingir o alto nível e a obter resultados competitivos, também 

impactam sobre a educação e a formação integral do indivíduo (AIRES et al., 2016; 

FURTADO, 2020). É possível compreender a formação esportiva como um processo que se 

estende durante toda a vida, que acontece em etapas e de maneira gradual (AIRES et al., 

2016). Apesar de algumas treinadoras se contradizerem em razão de iniciarem as ginastas a 

partir de treinamentos especializados precocemente, destacaram a importância de as crianças 

seguirem as etapas da formação esportiva:  

Tudo é um processo de continuidade, né. [...] Quando se pretende um dia ter uma 

equipe de alto nível, é claro que nós temos que fazer um bom trabalho de base. Sem 

o trabalho de base você não pode colher esses frutos. [...] Quando ela estiver em 

outro nível, numa outra categoria em que ela não é mais iniciante, ela vai para uma 

equipe de pré-treinamento, depois ela vai para o treinamento e depois ela vai para a 
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elite. Então, é tudo uma coisa gradativa. Eu acho que é muito importante, de forma 

lúdica, você já embutir na cabeça dela que o trabalho é seguido de etapas. Ele tem 

etapas a serem seguidas e essas etapas serão para a vida inteira. (T1) 

  

Segundo os depoimentos, o conteúdos ensinado na iniciação acompanharia as fases da 

formação esportiva e poderia ser desenvolvido de maneira gradual, conforme o discurso a 

seguir:  

Essa equipe que eu estou trabalhando, eu tenho um planejamento mais a longo 

prazo. Eu comecei com elas quando elas tinham algumas sete anos, outras já com 

oito. [...] Então, foi uma coisa um pouco mais progressiva, eu pude pensar mais a 

longo prazo e ainda penso no que eu quero para elas. [...] A cada ano eu já penso o 

que eu quero para elas no próximo. A gente está trabalhando toda a base, todos os 

elementos básicos da GR, do código de pontuações, os de valor 0.10, os 0.20, os 

0.30. [...] Aí, para o ano que vem, eu vou dar sequência a esse trabalho. Isso que elas 

já aprenderam tem que ser executado de uma maneira cada vez mais correta e 

diminuindo as falhas. No começo, é uma coisa mais solta: “Vamos aprender o 

movimento”. E depois, começa uma exigência técnica de que o movimento esteja 

correto e aí a gente vai acrescentando a cada ano mais dificuldades, dificuldades de 

valores mais altos. Para o ano que vem, eu já estou pensando em quais dificuldades 

são o objetivo para elas fazerem, tanto as dificuldades corporais como as 

dificuldades de aparelho que eu quero que elas façam. (T5) 

 

 Observamos que há preocupação em ensinar os conteúdos às ginastas da iniciação 

pensando em seu futuro como atleta, com o intuito de que lhes sejam úteis e primordiais para 

o desenvolvimento de sua carreira na modalidade. Ainda, identificamos a importância do 

ensino na iniciação esportiva, visto que pode ser um dos fatores responsáveis pela 

permanência ou desistência das ginastas na modalidade, conforme descreve T2:  

Eu fico muito preocupada quanto ao futuro do esporte porque se a gente não tem a 

base, a gente não tem esporte. Então, é muito complicada a questão do ensino. (T2) 

  

O depoimento de T2 demonstra que o esporte de alto rendimento dependeria da 

iniciação esportiva e do ensino nessa fase. Dessa maneira, consideramos que as fases da 

formação esportiva posteriores à iniciação são fatores que influenciam na escolha e aplicação 

dos métodos de ensino e dos conteúdos abordados na iniciação esportiva. A relação entre os 

métodos de ensino aplicados na iniciação e as fases posteriores da formação esportiva pode 

ser verificada no relato a seguir:  

Elas acabam ensinando as outras se elas aprendem, se elas entendem esse beabá. Eu 

vejo no treino a mais velha ensinando da mesma forma que eu ensinei. [...] Se ela 
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está pronta para ensinar para alguém, ela já entendeu, ela já interiorizou aquilo. 

Então, eu acho que ela levar esse método é mega importante porque a gente sabe que 

a cada ano que passa a ginasta é mais exigida. Se ela teve lá na base a parte dos 

movimentos corporais, ela interiorizou, ela sabe que o eixo é tal e ela entendeu tudo 

isso, ela consegue ter consciência corporal. [...] A partir dali, ela vai poder usar o 

foco dela para as outras exigências, que a gente sabe que aumentam. [...] É nítido, a 

gente vê nas ginastas, sabe? O quanto ela já está com isso absolvido vai elevar o 

nível dela de atenção para outra demanda. (T2) 

 

 Por meio do relato de T2, compreende-se que se os métodos de ensino utilizados na 

iniciação esportiva são efetivos, há retenção e transferência da aprendizagem das ginastas, o 

que lhes auxilia nas próximas fases de sua carreira na GR. Além disso, sendo um processo 

feito de fases com suas próprias características, ao pensar a formação esportiva como uma 

obra em construção, acreditamos que a iniciação esportiva seja o seu alicerce. Desse modo, 

caso a base seja forte e consistente, ou seja, apoiada no ensino (métodos e conteúdos) 

adequado, seria possível fortalecer o processo de formação a cada etapa. 

Nesse sentido, perante a perspectiva das treinadoras, é necessário “ensinar 

corretamente” desde a iniciação esportiva para que a ginasta apresente condições de se 

desenvolver no esporte posteriormente:  

A gente vai ensinar os exercícios corretamente para chegar na idade adulta fazendo 

perfeitamente. [...] Porque depois que a menina tem um vício é muito difícil para a 

gente tirar. Então, vale a pena você ficar gastando tempo ensinando corretamente 

para no futuro ela fazer o exercício exatamente do jeito que você quer. (T6) 

 

 O relato de T6 pode ser justificado pela exatidão e perfeição exigidas desde o início da 

carreira das ginastas. Ainda, o discurso relembra a afirmação de Neska Róbeva, uma famosa 

treinadora búlgara: “Exatidão e perfeição: essa é a contínua exigência no começo da carreira. 

Mais tarde, corrigem-se os erros difíceis, alguns jamais se corrigem. Aprender algo errado é 

pior do que não ter aprendido nada” (RÓBEVA E RANKÉLOVA, 1991, p. 53). Segundo 

Caçola (2006), as exigências da GR são motivo para a ampla utilização de métodos de ensino 

tradicionais, caracterizados pela prática em partes e por enfatizar somente a progressão 

pedagógica como alternativa para o ensino das habilidades na GR. As críticas a esses métodos 

de ensino tradicionais ocorrem, pois nem sempre, o método apoiado na tradição seria aquele 

mais eficiente para o aprendizado (CAÇOLA; LADEWIG, 2004; CAÇOLA, 2006; 

CAÇOLA, 2007). Nesse contexto, compreendemos que métodos de ensino tradicionais não 
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seriam necessariamente bons ou ruins. Mas, a eficácia estaria na apropriação de métodos de 

ensino alinhados aos conteúdos, ao público e aos objetivos em questão. 

Apesar de muitos esportes utilizarem métodos de ensino tradicionais e de se apoiarem 

na repetição para o aprendizado, os métodos tradicionais da GR são associados aos métodos 

de ensino utilizados no ballet clássico (ASSIS et al., 2009). Os métodos de ensino tradicionais 

do ballet clássico recebem grande influência de países do Leste Europeu, considerados com 

tradição na GR (ASSIS et al., 2009). Nesse contexto, as similaridades entre os métodos de 

ensino do ballet e da GR envolvem a execução de numerosas repetições dos movimentos em 

busca da perfeição (CHOI; KIM, 2015). Além disso, os métodos de ensino tradicionais 

aplicados no ballet são mais diretivos, ou seja, apresentam o ensino centrado no professor, 

principal responsável por decidir as etapas a serem aprendidas (PRICE, 2009). Nesse cenário, 

há pouco estímulo à autonomia dos praticantes no processo de ensino-aprendizagem (PRICE, 

2009).  

Em vista disso, a pergunta que sucede é: Por que no contexto da GR brasileira 

outros  métodos de ensino, diferentes daqueles tradicionais, são pouco explorados na iniciação 

esportiva? Uma suposição é que algumas instituições esportivas apresentem certa resistência 

às mudanças no treinamento das ginastas e, em meio a esse ambiente, os treinadores 

demonstrem dificuldades para explorar outros tipos de métodos de ensino: 

Eu me questiono: “Por que aquilo ali é bom? Por que fazer isso? Será que isso 

realmente é bom? Isso aqui serve mesmo ou não serve?” [...] Só que eu não trabalho 

sozinha, né, eu trabalho numa equipe, eu tenho uma chefe, tem várias pessoas que 

trabalham comigo. Então, a gente tem uma linha de trabalho, aquilo ali é uma linha a 

ser seguida. Se você quer levar algo diferente, você tem que estar muito embasada e 

muito certa de que aquilo vai funcionar porque se funcionou até agora, por quê que 

vai fazer diferente? (T5) 

 

 O discurso de T5 implica em reflexões sobre como as instituições esportivas e os 

treinadores constroem seu trabalho, qual a fundamentação e os princípios em que se apoiaram 

para criá-lo e avaliá-lo, uma vez que “funcionar” tem sentido de obter resultados competitivos 

expressivos, exclusivamente.  

 

6.2.4 “Cada pessoa tem o seu jeito de ensinar”: O conhecimento dos treinadores e 

sua influência no ensino da GR  
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A partir da análise, identificamos que, muitas vezes, a construção do conhecimento 

dos treinadores, a seleção e a utilização dos métodos de ensino fundamentam-se de maneira 

empírica e por meio de aprendizagens não formais:  

A bagagem que eu tenho é de muitos cursos técnicos, muitos cursos voltados só para 

a parte técnica, e muito poucos em relação ao como ensinar, ao como é. Qual é a 

progressão? O que tem que ser feito? Então eu acho que eu aprendi muito mais 

fazendo do que qualquer outra coisa. E, lógico, fazendo você aprende errando e 

acertando. (T5) 

 

 Por outro lado, à medida que outros treinadores acumularam experiências, observaram 

outros treinadores e equipes, construíram sua maneira de ensinar, com base em reflexão: 

Eu fiz muito curso, eu assisti muito treinamento, viajei muito pelo mundo. Então, 

você vai observando, você vai assistindo e você começa a usar suas alunas de 

cobaia. “Por que aquela menina faz e a minha não faz?”. Aí você começa a adotar 

essa maneira de ensinar. E quando essa maneira de ensinar não cai bem para a sua 

equipe, você dá uma dobrada na esquina: “E se eu ensinasse dessa outra forma? 

Daquela forma eu não consegui um bom resultado, então, eu vou mudar a forma de 

ensinar.” Então, eu acho que isso daí é com o tempo. (T1) 

 

 De acordo com Sampaio (2017), a formação inicial em Educação Física e Esporte não 

tem preparado profissionais para lidar com as atuais mudanças e informações que demandam 

a qualidade técnica e tática, exigidas mundialmente na GR. Essa adversidade pode ser um 

fator que justifique a procura dos treinadores por fontes de conhecimento além de sua 

formação formal. Consideramos que este seja um processo comum, afinal, a busca por 

conhecimentos também é um investimento pessoal.  

Ainda, o processo de aquisição de saberes teórico-práticos relevantes para a atuação 

profissional com o esporte apresenta-se como uma das maiores preocupações e não apenas na 

GR, mas na área da Educação Física e do Esporte (BELÃO et al., 2009). Nessa perspectiva, 

um tema muito criticado pelas participantes deste estudo foi o distanciamento entre teoria e 

prática, que sob sua compreensão, nem sempre ambas caminham de forma harmônica e 

eficiente:  

Normalmente, os teóricos estão muito longe da prática e isso dificulta muito porque 

tem que ser uma coisa que caminhe junto. Não dá para ser assim. Então, se for 

assim, realmente, não vai mudar. (T5) 
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Apesar do discurso da treinadora, a literatura enfatiza a importância de treinadores e 

cientistas trabalharem juntos na criação de soluções para o esporte, pois essa colaboração 

pode oferecer benefícios para ambas as partes (BISHOP, 2008). Um exemplo dessa 

cooperação entre ciência e prática na GR são os achados de Sterkowicz-Przybycień e 

Purenović-Ivanović (2021). Os autores constataram que em relação aos treinadores com 

prática profissional em níveis iniciais, os treinadores de alto nível internacional dedicam-se 

mais à “realização de trabalhos de pesquisa para estudos científicos e metodológicos”, pois 

consideram como atividades primordiais ao treinamento da GR (STERKOWICZ-

PRZYBYCIEŃ; PURENOVIĆ-IVANOVIĆ, 2021).  

É evidente que as próprias características dos treinadores, seu histórico de 

experiências, conquistas competitivas e conhecimentos adquiridos ao longo de sua carreira 

influenciam em sua prática profissional (STERKOWICZ-PRZYBYCIEŃ; PURENOVIĆ-

IVANOVIĆ, 2021). Assim, a experiência anterior como atleta de GR foi considerada um fator 

que influencia na atuação dos treinadores e nos métodos de ensino que utilizam: 

Como eu tenho a visão de entender como eu fazia o movimento, então, eu posso 

explicar da melhor forma. Não estou falando que quem não viveu não consegue, 

mas a gente tem uma forma diferente de ensinar tanto a parte corporal quanto de 

aparelho, eu acho que é diferente. Eu acho que eu também posso contribuir na parte 

de não fazer o que eu vivi, o que aconteceu comigo e que não foi positivo. Acho que 

isso é uma coisa muito positiva para as minhas ginastas, que elas não vão ver coisas 

que eu vi. Foi nítido, a parte que eu fiz estágio, tudo. Eu apontava o dedo, assim, e: 

“Eu não quero isso para mim, eu vou fazer diferente.” Então, eu acho que essa 

contribuição é legal porque quem vê de fora não conhece, não sentiu. (T2) 

 

 O fato de ex-atletas seguirem a carreira como treinadores é um evento comum no 

ambiente esportivo. Inclusive, acredita-se que as experiências anteriores como atleta sejam 

significativas para aprender a ser treinador, pois auxiliam no conhecimento e compreensão 

sobre a cultura do esporte e permitem a interação com outras pessoas envolvidas no meio, 

como atletas, pais e outros treinadores (LEMYRE; TRUDEL; DURAND-BUSH, 2007; 

(FERNANDES et al., 2013). De fato, o ensino está ligado a um conhecimento prévio de quem 

está responsável pela tarefa de ensinar (FERNANDES et al., 2013; MESQUITA, 2015) e, por 

essa razão, a experiência como atleta de GR pode beneficiar os treinadores dentro dos 

ginásios. Todavia, o saber fazer não é suficiente para saber ensinar, assim como apenas a 

experiência como atleta não é suficiente para o sucesso de um treinador (CARBINATTO, 

2012). Este conceito se intensifica à medida em que o próprio mercado de trabalho impõe 
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novas exigências do mundo globalizado e requer alto nível de excelência dos profissionais 

(FERNANDES et al., 2013). No Brasil, treinadoras nomeadas e que colecionam muitas 

conquistas, como Monika Queiroz e Anita Klemann, são exemplos de que tornar-se treinador 

de GR sem a experiência anterior como atleta não impede o sucesso profissional.  

 Diante disso, destacamos o conhecimento teórico-crítico, que se demonstra 

fundamental a todos os treinadores, pois fornece subsídios para a compreensão do processo de 

ensino-aprendizagem e para a atuação pedagógica dos profissionais (MESQUITA, 2015). No 

entanto, apesar da importância do conhecimento teórico-crítico, outro fator mencionado pelas 

entrevistadas e que acompanha muitos dos treinadores ex-ginastas é a reprodução de práticas 

na GR. Essa reprodução inclui conteúdos, métodos de ensino, comportamentos, abordagens 

com atletas e pais, entre outras características:  

Muito a gente traz da vivência de ginasta. Eu acho que com a gente e na ginástica 

em geral existe uma reprodução enorme de exercícios e de práticas porque fazem em 

tal lugar, porque alguém falou que é bom. (T5) 

 

A literatura aponta o processo de ensino na GR como fundamentado, frequentemente, 

nas experiências vivenciadas por ex-atletas que, ao se tornarem treinadores, reproduzem 

conhecimentos empíricos e práticas transmitidas entre as gerações (BOTTI, 2008; TIBEAU, 

2010). Assim, a reprodução de práticas na GR torna-se parte da cultura da modalidade e 

reflete na atuação dos treinadores:  

Muitas vezes, a gente não consegue fazer muito diferente, esse é o grande problema 

porque a gente está acostumado com aquilo, está habituado com aquilo e às vezes 

não acha solução. Quantas vezes eu já não saí do ginásio: “Nossa, está tudo errado! 

Não é isso!”. Muitas e muitas vezes, mas aí você continua, vai fazendo o que tem 

que ser feito, do jeito que você sabe fazer e vai. Muitas vezes, acho que são coisas 

que envolvem tantas, tantas outras questões que não competem só a gente. Às vezes 

a gente quer fazer coisas de maneira diferente, mas o sistema todo, a cultura já está 

de um jeito tão… Está tão enraizado que as mudanças devem ser mais lentas, mas 

um dia elas virão. (T5) 

 

 A literatura aponta que muitos treinadores carregam consigo valores e crenças 

adquiridos ao longo de sua carreira como ex-ginastas (OLIVEIRA; BORTOLETO; 

NUNOMURA, 2018). Esses aspectos são transferidos e reproduzidos na sua atuação 

profissional e contribuem para a manutenção dessa cultura de treinamento (SCHENEWARK, 

2008; OLIVEIRA; BORTOLETO; NUNOMURA, 2018).  



101 
 

 

Diversos fatores podem estar associados à reprodução dos métodos de ensino. Nesse 

sentido, Oliveira, Bortoleto e Nunomura (2018) destacam a necessidade apresentada pelos 

treinadores em manter determinada rotina nos ginásios de maneira controlada e, por essa 

razão, não promovem mudanças que interfiram na dinâmica de funcionamento do ambiente 

esportivo. Outros fatores podem ser o comodismo, o desconhecimento e o próprio medo de 

mudar e não atingir os objetivos desejados.  

Também acreditamos que a reprodução de práticas na GR esteja relacionada à 

exploração limitada dos métodos de ensino na iniciação esportiva, ainda que a busca 

constante por conhecimentos mais aprofundados apresenta-se como indispensável para 

treinamentos mais consistentes na modalidade (BOTTI, 2008). Essa necessidade se intensifica 

na GR pela constante atualização do código de pontuação e pela grande dificuldade de 

compreensão das regras, da execução e da técnica (BOTTI, 2008).  

 Para as participantes do estudo, a complexidade exigida pela GR é um dos motivos 

responsáveis por sobrecarregar os treinadores:  

Normalmente, as treinadoras são muito sobrecarregadas. A gente acaba fazendo 

muitas coisas. Tem que cuidar da preparação geral, da preparação específica, da 

parte técnica, da parte tática, muitas por aí até do ballet, não tem ballet. Então, 

assim, é muito difícil você ser muito boa em tudo isso ou saber fazer tudo isso muito 

bem, né. A gente acaba fazendo muito o geral de tudo sem saber, realmente, como 

deveria ser feito. (T5) 

 

 Dentre as seis treinadoras entrevistadas, apenas uma delas atuava exclusivamente para 

as categorias de iniciação. No Brasil, essa é uma realidade na GR, que se depara com 

treinadores com altos níveis de estresse, responsáveis por diferentes categorias e que 

necessitam desempenhar atividades cada vez mais exigentes, que atendam à qualidade técnica 

e tática específicas da GR (SAMPAIO, 2017; KOSTOV; PONOMAREV; 

KOSTYUCHENKO, 2020). Também observamos a falta de uma equipe interdisciplinar, 

ainda que eventual, que abranja outras questões do treinamento, como especialista para o 

ensino do ballet clássico, apoio psicológico, fisioterapêutico, orientação nutricional e médica. 

Estas são preocupações recorrentes na Ginástica brasileira e é problema do Esporte em geral 

no país (CARRARA et al., 2010). 

Nesse contexto, a fim de orientar os treinadores de GR brasileiros e fornecer diretrizes 

sobre como desenvolver a modalidade desde os anos iniciais de prática até o alto rendimento, 

as entrevistadas sugerem a criação de uma Escola Brasileira de Treinadores de Ginástica 

Rítmica:  
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Uma coisa que eu espero que um dia tenha é uma escola brasileira de treinadores. 

[...] Eu queria tanto que alguém me falasse quando eu peguei o meu primeiro mirim: 

“Olha, você tem que ensinar isso, isso e isso assim, assim, assim.” Nós íamos ter 

todas as ginastas do Brasil padronizadas porque eu tenho certeza que quando 

chegam lá na seleção, uma faz chassé de um jeito, né, a preparação do chassé é de 

um jeito, outra faz de outro. E isso deve ser um tormento para quando elas chegam 

na seleção, deixar um conjunto todo igual, sendo que cada menina aprendeu de um 

jeito. É muito difícil você tirar já um gesto motor de uma menina que está no adulto 

fazendo a repetição daquilo há muitos anos, você conseguir mudar e padronizar 

depois de adulto, é muito difícil. [...] O meu sonho era que tivesse isso e eu teria 

quebrado muito menos a cabeça porque tudo eu aprendi no erro e no acerto e em 

muitos cursos técnicos que fiz. Sempre você aprende um pouquinho em um, um 

pouquinho em outro: “Isso alguém ensina assim, em outro lugar outra pessoa ensina 

de outro jeito, usa essa técnica, trabalha muito com o alinhamento corporal…”. 

Você vai aprendendo um pouquinho de cada um e vai criando o seu jeito de 

trabalhar porque a gente não tem essa padronização aqui e que deveria ter. (T5) 

 

 Em geral, a formação inicial dos treinadores brasileiros é responsabilidade dos cursos 

de ensino superior e do registro no Conselho Regional e Federal de Educação Física 

(CREF/CONFEF) (RODRIGUES; PAES; NETO, 2015; SAMPAIO, 2017). Entretanto, 

algumas confederações exigem cursos específicos dos treinadores, ministrados pela própria 

instituição, como é o caso do Voleibol e Basquetebol (RODRIGUES; PAES; NETO, 2015; 

SAMPAIO, 2017). Apesar da formação continuada ter sido evidenciada nas confederações 

esportivas, a CBG não oferece nenhum programa nacional de formação e qualificação de 

treinadores (SAMPAIO, 2017). Então, para os treinadores de GR, a formação acadêmica e o 

registro no CREF/CONFEF são os requisitos para que os treinadores participem das 

competições no país (SAMPAIO, 2017).  

Dessa maneira, acreditamos que a criação de um programa nacional para os 

treinadores de GR potencializaria a modalidade no país e qualificaria os profissionais ao 

oferecer subsídios, conhecimentos científicos e indicadores para a atuação dos treinadores. 

Segundo Lourenço (2015), um dos temas importantes para o sucesso dos países europeus com 

tradição na GR acontece em virtude do trabalho de base desenvolvido e orientado pelas 

próprias federações. A autora também sugere que apesar de o Brasil ser um país de território 

nacional extenso, a CBG poderia qualificar seus treinadores ou elaborar recomendações 

àqueles que atuam na iniciação esportiva, a fim de minimizar esta adversidade, que acontece 

há décadas (LOURENÇO, 2015). 
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Ainda, a existência de um programa dessa magnitude poderia ser uma referência para 

os profissionais da área, uma vez que se tornaria um ambiente de acesso a conhecimentos 

atualizados, troca de experiências e aprimoramento de sua prática. Assim, poderiam ser 

criadas comunidades de prática, conforme descreve Barnson (2010). Essa abordagem é 

recomendada para treinadores, pois permite a aprendizagem em grupo, proveniente de suas 

experiências diárias (BARNSON, 2010). A partir da criação de um programa nacional 

também é possível que a GR do Brasil construa uma identidade própria, que seja desenvolvida 

especialmente para o público brasileiro, em respeito às suas características e necessidades.  

Em relação aos métodos de ensino, não consideramos a necessidade de padronizá-los, 

visto que sua escolha e utilização dependem das condições e características dos treinadores e 

das ginastas. Então, acredita-se que um programa de qualificação e formação de treinadores 

de GR possa ser uma importante ferramenta para orientar, fornecer diretrizes e princípios que 

norteiem o trabalho dos profissionais na compreensão, seleção e aplicação dos métodos de 

ensino na iniciação esportiva, pois segundo o discurso das participantes, essa é uma 

dificuldade enfrentada em sua atuação profissional:  

Eu poderia, talvez, ensinar de forma melhor? Sim. Mas, talvez, me falta bagagem 

também. Eu acho que, em geral, o Brasil está crescendo muito ainda na GR. Não só 

as ginastas têm que aprender muito, mas os treinadores têm que aprender o triplo, 

sabe? Para conseguir passar certinho as informações, uma prescrição de treino. Até 

mesmo o preparo físico para a criança, o coordenativo mesmo, como usar uma 

didática melhor. Eu acho que, principalmente para o nosso país, falta muita 

informação para nós treinadores. Então, com certeza, devem existir métodos 

melhores de ensino, de treinamento, não sei todos… Então, eu faço aquilo que está 

dando certo e está dando resultado. (T4) 

 

 O relato da treinadora coloca em pauta questões sobre o conhecimento disponível, 

qual conhecimento os treinadores acessam e onde o buscam. Em função disso, é preciso 

analisar se de fato, as informações fundamentais aos treinadores seriam insuficientes no país; 

se os treinadores não têm buscado o conhecimento em fontes apropriadas e efetivas; e se os 

treinadores apresentam dificuldade em acessar o conhecimento produzido. Nesse contexto, 

estudo realizado por De Barros et al. (2017) buscou identificar as fontes de conhecimento de 

treinadores de GA e os resultados apresentaram a complexidade e a valorização de diferentes 

fontes de conhecimento, como as experiências como ginasta, o compartilhamento de 

informações com outros profissionais e a observação de outros treinadores. Apesar de os 

autores terem analisado a GA, encontram-se algumas similaridades com a GR, como a 
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dificuldade descrita pelos treinadores participantes em acessar determinados conhecimentos; 

queixas sobre a baixa oferta de cursos que alcancem treinadores de todo o país; e o 

desenvolvimento de conteúdos superficiais, que não necessariamente seriam úteis para sua 

atuação profissional (DE BARROS et al., 2017). Por essa razão, a criação de um programa 

nacional de formação e qualificação de treinadores também poderia auxiliar os profissionais 

da área com a função de organizar, centralizar e difundir o conhecimento que lhes faz 

necessário.   

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Assim como os demais esportes, a GR apresenta características muito particulares. 

Portanto, todo o período de formação esportiva das ginastas requer conhecimentos específicos 

e aprofundados sobre a modalidade e as crianças e jovens (BOBO-ARCE; MÉNDEZ-RIAL, 

2013). Nesse sentido, tratando-se dos métodos de ensino na iniciação esportiva da GR, 

observamos que os desafios são constantes e impostos tanto aos treinadores como às 

ginastas. Assim, este estudo mostrou que existem concordâncias entre os treinadores, mas não 

há consenso sobre todos os tópicos abordados sob sua perspectiva e prática, visto que os 

treinadores são orientados por diversos fatores.  

Esta pesquisa demonstrou a atualização do conhecimento como essencial para a 

prática dos treinadores, principalmente sobre o processo de ensino e aprendizagem. Ainda, 

ressaltamos a necessidade constante de identificar e analisar como a GR é ensinada na 

iniciação esportiva devido às mudanças frequentes na modalidade que exigem adaptações no 

treinamento, no conteúdo e, por consequência, no método de ensino.  

Embora a aproximação entre a ciência e a prática esportiva aconteça de maneira lenta, 

mas progressivamente, ressaltamos que confederações, treinadores e cientistas trabalhem 

juntos pelas investigações sobre os métodos de ensino, pois são imprescindíveis para o 

desenvolvimento das categorias de base. Esta necessidade se intensifica em países onde a 

produção do conhecimento na GR ainda é escassa, como o Brasil. As consequência deste 

desenvolvimento no país seriam a progressão das atletas que iniciam para os níveis 

superiores; a continuidade do trabalho rumo ao desempenho e resultados; e mais ginastas 

atraídas e mantidas na modalidade.  

A compreensão acerca dos métodos de ensino e a melhor aplicação na iniciação 

esportiva da GR auxiliaria os treinadores a encontrar alternativas para desenvolver os 

conteúdos necessários. Assim, para cada conteúdo seria importante que os treinadores 
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encontrassem os melhores caminhos para ensiná-lo e sem perder a perspectiva do contexto. 

Os estímulos não atingem a todos da mesma forma, as respostas dos aprendizes são diversas e 

acontecem em períodos e ritmos distintos. Portanto, o melhor método será aquele que se 

ajustar ao tempo, condições e necessidades dos aprendizes.  

Nesse sentido, uma sugestão seria os treinadores explorarem diferentes métodos de 

ensino e selecionar de acordo com os objetivos propostos, a partir das condições e do 

momento das ginastas. Ressaltamos que essa proposta é uma construção que deveria ser 

realizada em conjunto, ou seja, treinadores e atletas. Portanto, os treinadores devem 

compreender as percepções das ginastas sobre os métodos de ensino abordados. Ainda, 

destacamos que este processo não é imutável e, ao longo da iniciação esportiva, as ginastas 

crescem, se desenvolvem, tornam-se mais responsivas, experientes e necessitarão de outros 

estímulos. Então, conforme o tempo e a demanda, as adaptações nos métodos de ensino serão 

necessárias.  

Outro aspecto importante para reflexão dos treinadores seria como desenvolver os 

conteúdos técnicos da GR na iniciação esportiva. Caso a ênfase demasiada na técnica esteja 

conduzindo à especialização precoce da ginasta e assim, esteja restringindo o 

desenvolvimento da exploração e da criatividade, seria necessário considerar os prejuízos 

futuros para a atleta.  

Evidenciamos que as treinadoras participantes desta pesquisa intencionam formar 

atletas de alto rendimento e que os objetivos são atribuídos de acordo com essa perspectiva. 

Todavia, apesar das exigências técnicas próprias da modalidade e das cobranças por 

resultados competitivos provenientes das instituições e patrocinadores, as fases de 

desenvolvimento das ginastas devem ser respeitadas, independentemente dos métodos de 

ensino aplicados na iniciação esportiva. O respeito às etapas de desenvolvimento das atletas 

demanda tempo, dedicação e, muitas vezes, não implica na obtenção imediata de desempenho 

e resultados competitivos. Contudo, considerar as fases de cada criança e seu ritmo de 

aprendizado seria essencial para a formação esportiva adequada. Essas ações refletiriam 

positivamente em longo prazo, pois prezariam pela saúde das atletas e apresentariam potencial 

de contribuição para a sua motivação em prosseguir na GR.  

Observamos que o sistema competitivo na iniciação esportiva da GR impulsiona a 

maneira de ensinar a modalidade nessa fase. Entretanto, quando as crianças são inseridas tanto 

no esporte como na competição, independentemente do ambiente, ambos precisam assumir 

estruturas coerentes às características dos praticantes. Desse modo, cabe aos treinadores 

selecionar os métodos de ensino que condizem com sua filosofia de trabalho e objetivos, e 
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que considerem os interesses e necessidades das ginastas. Equilibrar esses fatores pode ser um 

dos maiores desafios para os treinadores. Contudo, buscar melhores práticas e meios de 

aprimorar o ensino são ações necessárias para otimizar o aprendizado das ginastas na 

iniciação esportiva.   

Compreendemos que na GR, as próprias características da modalidade direcionam o 

trabalho com crianças ainda em tenra idade e, é por essa razão que na iniciação esportiva 

deve-se considerar além da evolução do atleta no esporte, ou seja, é preciso atentar ao seu 

crescimento e desenvolvimento como ser humano (FURTADO, 2020). Na iniciação esportiva, 

os treinadores precisam ter visão de futuro, pois as ginastas são crianças, teriam toda a 

carreira pela frente, ou seja, vários anos para se desenvolverem na GR. Portanto, nessas fases 

iniciais, uma sugestão seria que os olhares dos treinadores se voltassem mais para a 

disposição das atletas, para o seu interesse em treinar, bem como sua vontade de aprender e de 

melhorar na GR. E, ao mesmo tempo, sugerimos que menos preocupação esteja voltada para a 

rotina apresentada nas competições e os conteúdos que seriam treináveis em longo prazo e 

que, talvez, apenas se desenvolverão no tempo.  

No presente estudo, não desconsideramos as experiências e o conhecimento 

incorporados pelos treinadores que foram atletas e tampouco a experiência profissional que 

acumularam ao longo da atuação. Então, entendemos que também ocorre reprodução de 

métodos de ensino na iniciação esportiva da GR a partir dessas experiências pregressas. 

Assim, este estudo pretende estimular a autorreflexão dos treinadores de GR sobre sua própria 

prática, para que estejam atentos tanto aos aspectos corriqueiros do treinamento esportivo e do 

processo de ensino-aprendizagem como aos demais fatores que envolvem o complexo 

processo de ensinar na GR. A GR necessita do olhar mais abrangente, não apenas como um 

conjunto de técnicas a serem replicadas e sem reflexões. Então, consideramos que seria 

indispensável que os métodos de ensino sejam estudados e dominados pelos treinadores antes 

de serem aplicados; que utilizem conscientemente e com propriedade e apliquem mudanças 

quando necessário. 

Também enfatizamos em nosso estudo que não há orientações e diretrizes para os 

métodos de ensino que apoiem a atuação dos treinadores no país. Diante disso, caberia 

também à CBG propor programas de qualificação e aprimoramento aos treinadores, além dos 

quesitos técnicos da modalidade, a fim de promover a reflexão sobre sua prática pedagógica. 

É essencial que esse tipo de programa busque o desenvolvimento dos atletas em longo prazo, 

que considere as particularidades da cultura brasileira e que seja pautado em conhecimentos 

teóricos e práticos. Nesse contexto, os programas FIG Age Group Program (FIG, 2019) e o 
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LTAD (GCG, 2008) podem ser excelentes referências. O LTAD, em especial, seria ainda 

mais recomendado, visto que originou-se em consideração ao público e à cultura canadense.   

Ainda, destacamos que caso se pretenda atingir ao alto rendimento, a maneira à qual se 

ensina na iniciação esportiva deve ser considerada e se tornar objeto de reflexão. Afinal, para 

“colher os frutos” no alto nível, o trabalho adequado com as categorias de base seria 

fundamental. Assim, desenvolver o ensino de qualidade nesta etapa implicaria tanto no 

aprendizado e na qualidade técnica da GR quanto na prolongação da carreira esportiva da 

ginasta, de modo em que a atleta se preserve motivada, com boa saúde física e mental.  

Como limitações deste estudo, identificamos a ausência de observações das sessões de 

treino, o que permitiria reconhecer na prática os métodos de ensino utilizados pelas 

treinadoras na iniciação esportiva e potencializariam mais detalhes nos depoimentos das 

entrevistas. Compreendemos que o período da pandemia não permitiu esse procedimento, mas 

investigações futuras poderiam conduzir observações sistemáticas, o que traria novos dados e 

discussões. Ainda, pesquisas futuras nessa linha poderiam investir em estudos de caso de 

sucesso, por exemplo, investigar treinadores que tiveram ginastas selecionadas para a equipe 

nacional e que descrevam esse processo sob o ponto de vista dos métodos de ensino.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Qual a sua opinião sobre o objetivo da iniciação esportiva em GR?  

 

2. Qual a sua opinião sobre a idade ou período ideal para a iniciação esportiva na 

GR? 

 

3. Sobre o planejamento na iniciação esportiva: 

a) Como você organiza o planejamento na iniciação esportiva? 

b) Quais os objetivos do planejamento na iniciação esportiva? 

c) Quais os conteúdos desenvolvidos? Poderia fornecer exemplos? 

d) Como você ensina os conteúdos na iniciação esportiva?  

e) Quais estratégias de ensino você utiliza? 

f) Você poderia dar o exemplo de uma aula da iniciação esportiva? 

g) Como você construiu esse conhecimento e por que pensa assim? 

 

4. Haveria alguma prioridade de ensino na iniciação esportiva? 

 

5. Você percebe que haja formas de ensino mais ou menos apropriadas na iniciação 

esportiva?  

 

6. Como você pensa a relação entre os métodos de ensino aplicados na iniciação 

esportiva e as fases posteriores da formação esportiva?  

 

7. Como você pensa a competição na iniciação esportiva? 

 

8. Você reflete sobre a sua atuação na iniciação esportiva?  
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ANEXO B – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA ESCOLA 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO 
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ANEXO C -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
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