
 
 

 

 

14O. Encontro – 06/11//02 

 

Estiveram presentes: Beth, Jorge, Licca, Claudia, Mônica, Suzana, Ernesto, M. Elisa, 

Evaldo, Fernanda e Laís.  (Marta visitante)  

 

 

Informações: 

 

 O prazo final para inscrição de pôsteres para o Fórum Paulista de Ginástica 

Geral é dia 8/11/02. 

 Nosso próximo e último encontro fica transferido para dia 27 de Novembro pois 

dia 20 será feriado. 

 

Assuntos tratados:  

 

 Foi discutido e organizado um documento para ser apresentado no Fórum 

Paulista de GG, na mesa 1 que tratará do tema: Ginástica Geral: esporte de 

participação. Diferenciação da GG em relação às outras modalidades 

gímnicas da FPG e CBG. Foi definido um quadro baseado em trabalhos de 

Ayoub (1999), Go Tani (1996) e Machado de Souza & Perez Gallardo (1998) 

que mostra as características fundamentais  da GG e das Ginásticas de 

Competição a fim de facilitar o entendimento dessas diferenças e fortalecer a 

concepção de GG pelos participantes do Fórum.. A Claudia fará a organização 

final dos itens que darão base para um futuro artigo com a seguinte estrutura: 

1. O conceito de esporte. Discussão do termo esporte e  da denominação usada 

pelo Fórum  : Ginástica Geral: esporte de participação 

2. Apresentação da estrutura da FIG/CBG/FPG apresentando as várias 

modalidades de competição e a GG 

3. O quadro que foi composto com aprofundamento e fundamentação de cada 

item 

 

 As sugestões para alteração nos regulamentos  da CBG e FPG serão feitas por 

Beth, Claudia, Licca e Ieda por já terem alguma familiaridade com o assunto. 

Devemos marcar um encontro para tratar do assunto após a minha volta, dia 

17/11. 

 A pesquisa do Ginpa com os professores foi descartada pelo número limitado de 

respostas recebidas (3), apesar da insistência da Gionvanna via internet 

 A pesquisa do Ginpa com os participantes será coordenada pela Laís que 

reunirá o grupo de trabalho para fazer a primeira etapa da análise dos dados: 

levantamento das categorias. Esses resultados deverão ser apresentados no 

próximo encontro. 

 

Pauta do próximo encontro dia 27/11/02: 

 Apresentação do quadro para mesa 1 

 Apresentação das sugestões para os regulamentos 

 Apresentação das categorias da pesquisa Ginpa. 

 Texto Cris Fiorin e   Marco Bortoleto  



 
 

 

 

 Encerramento dos encontros de 2002 e definição do nosso plano de ação 

para 2003. 

 Almoço de confraternização. 

 

Bom trabalho! e até a volta! 

Beth 

 


