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A ginástica possui um amplo universo de possibilidades de prática, todas orientadas 

pela Federação Internacional de Ginástica (FIG). São essas práticas: ginástica acrobática 

(GAcro), aeróbia (GAer), artística (GA), rítmica (GR), de trampolim (GTram), e a 

ginástica para todos (GPT), sendo esta última de caráter demonstrativo e as demais de 

caráter competitivo. Nota-se empiricamente que no Brasil há uma prevalência maior de 

algumas modalidades, como a GA e a GR, em detrimento das demais, embora haja uma 

participação das demais no país. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é identificar 

quais são as práticas de ginástica que estão sendo desenvolvidas por cada federação 

estadual. Utilizou-se o método documental de pesquisa, cujas fontes foram obtidas a 

partir de sites e páginas das federações estaduais nas redes sociais. Como resultados, 

identificou-se que, dos 27 estados brasileiros, 3 não possuem federações de ginástica. 

Em outros 3 há a constituição de uma federação porém não há uma disponibilidade de 

material. Deste modo, todos os 6 estados não participaram da amostra desta pesquisa. 

Assim, das 21 federações estaduais analisadas, constatou-se a presença da GR em 19 

delas (90,5%). A GA segue com 76,2%, presente em 16 federações. As GAer e GTram 

estão em 23,8% da amostra, sendo que 4 federações oferecem ambas as ginásticas, e 

outras 2 oferecem cada uma das modalidades. A GPT e a GAcro são as que menos se 

destacam, possuindo presença em apenas 19% da amostra. Conclui-se que há muito 

ainda para se desenvolver para que todas as ginásticas estejam presentes em todos os 

Estados brasileiros, já que a diferença entre as televisionadas são discrepantes 

comparadas às demais. 
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