
 
 

 

 

Grupo de Pesquisa em Ginástica Geral 

 

13O. Encontro – 23/10/02 

 

Estiveram presentes: Beth, Jorge, Licca,  Mônica,  Ernesto, Ieda, Malila e Kátia. 

 

Informações: 

 Dia 10/11 no SESC Campinas haverá uma clinica de Ginástica Acrobática as 14h 

e um Festival de Ginástica Acrobática as 16h com uma equipe russa. Ajudem na 

divulgação! 

 Bart Laerenbergh (Belagica) está fazendo um estágio na UNICAMP com o 

objetivo de difundir Rope Skipping . Está disponível para dar cursos e 

workshops. E. mail: bart.laerenbergh@pandora.be 

 II Fórum Internacional de Ginástica Geral e.m Agosto de 2003 – 

UNICAMP/SESC/ISCA 

 Fórum Paulista de Ginástica Geral – 13 a 15 de Dezembro de 2002 – 

Possibilidades de apresentação de Põsteres – inscrições até 8/11 – mesas de 

trabalho, cursos e festivais. Gostaria que levassemos vários trabalhos em forma 

de poster! Lanço um desafio para que cada componente do Grupo de Pesquisa 

leve um. 

 

 

Assuntos tratados:  

 

1. Análise dos dados colhidos no Ginpa. Não foi possível pois as responsáveis não 

puderam comparecer. 

Para o próximo encontro, a Giovanna deve trazer os questionários dos técnicos que 

faltam inclusive dos grupos participantes no Ginpa de maio que foram solicitados via  

internet a todos os grupos. A Lais, Claudia, Ieda e M. Elisa farão uma análise dos 

questionários aplicados aos ginastas, levantando as categorias, utilizando a Analise de 

Conteúdo de Bardin.. Seria muito interessante apresentar essas 2 pesquisas em forma 

de pôster no Fórum da FPG.  

 

2. Foram discutidos os temas a serem tratados nas mesas de trabalho do Fórum da 

FPG: Mesa 1 – Ginástica geral: esporte de participação. Diferenciação da GG em 

relação às outras modalidades gímnicas na FPG e CBG. Taxas, festivais, 

participação. Mesa 2 -  Discussão dos regulamentos: Geral e para a Gymnaestrada 

Mundial/FPG e CBG. 

 

Foi discutido principalmente o termo usado: “Ginástica Geral: esporte de participação” 

. Foi levantado o perigo de se utilizar o termo esporte (termo polêmico) para designar 

a GG, o que a aproximaria das modalidades competitivas que compõem a 

FIG/CBG/FPG, dificultando ainda mais a sua diferenciação.Outros pontos importantes 

foram levantados: 

 A GG não segue um regulamento rígido como o do esporte de alto-nível 

 O fato de todos os grupos terem sido aprovados no Ginpa  demonstra a 

falência do regulamento da CBG 
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 Algum grupo foi eliminado nas 7 seletivas realizadas no Brasil? 

 As diferenças entre a GG e as desportivas – foi analisado o quadro da Nana 

em seu artigo no Fórum  99 e sugerido como subsídio para a discussão na 

mesa 1 

Como encaminhamento ficou:  

 O Jorge e a Licca vão elencar pontos relevantes a serem discutidos na mesa 1 e 

trarão para o próximo encontro para complementarmos. 

 Escrevermos um artigo sobre o tema: GG – esporte – diferenciação com as 

Ginásticas esportivas. 

 Eu enviarei os regulamentos: GG pela CBG, GG pela FPG e Regulamento para 

participação na Gymnaestrada. Deverão ser lidos até o próximo encontro e 

feitas anotações de pontos importantes. No encontro faremos a leitura 

detalhada e as sugestões que acharmos necessárias para serem levadas ao 

Fórum FPG. 

 

3. Assistimos ao Vídeo Aeros – Federação Romena de Ginástica.  

 

Pauta do próximo encontro dia 6/11/02: 

 Pesquisa Ginpa 

 Levantamento de pontos para a Mesa 1 

 Análise dos regulamentos CBG/FPG 

 Texto Cris Fiorin e   Marco Bortoleto 

 Avaliação do Cronograma de apresentação dos artigos para o livro. 

 

Bom trabalho!  

Beth 

 

 


