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RESUMO 

O trabalho em estudo tem como objectivo analisar a evolução dos Códigos de 

Pontuação de Ginástica Artística Feminina (1997 e 2002) e a sua associação 

com a performance das ginastas na Trave. 

O Código de Pontuação serve para orientar e é através dele que as ginastas 

constroem os seus exercícios e são avaliadas no seu desempenho. Este 

documento é determinante no processo de formação e performance das 

ginastas, pois impõe regras e apresenta uma exigência cada vez mais 

marcante. Por outro lado, o código destina-se também a acompanhar a 

evolução permanente do desempenho das ginastas e, vai sofrendo alterações 

ao longo do tempo no sentido de fazer evoluir a Ginástica Artística Feminina. 

Recorremos à análise comparativa das Finas de Trave nos Jogos Olímpicos de 

Sydney (2000) e Atenas (2004), com base nos Códigos de Pontuação de 1997 

e 2002, para percebermos de que forma as alterações do código influenciaram 

a evolução da performance das ginastas nos exercícios da trave. Para tal, 

aprofundamos o estudo no sentido de entender as causas das diferenças 

encontradas nas notas do júri A e B, mediante os exercícios apresentados 

pelas ginastas.  

Após a análise dos resultados concluímos que o código de 2002 apresenta 

requisitos maiores, o que exige uma adaptação rigorosa por parte das ginastas 

na construção e realização dos seus exercícios na trave, tendo no entanto 

obtido valores inferiores e outros superiores em comparação com os exercícios 

das ginastas dos Jogos Olímpicos de Sydney (2000). 

Palavras Chaves: GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA, TRAVE, CÓDIGO DE 

PONTUAÇÃO, PERFORMANCE, GINASTA. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi realizado no âmbito da disciplina do Seminário do 5º ano da 

licenciatura em Desporto e Educação Física, Desporto de Rendimento - 

Ginástica, da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da 

Universidade do Porto. 

Actualmente, segundo a Federação Internacional de Ginástica (FIG), a 

Ginástica Artística é uma das modalidades mais populares do programa 

olímpico, devido à sua espectacularidade muito peculiar (FIG, 1999). Côrte-

Real et al. (2003) acrescenta também que a qualidade dos recintos utilizados 

nos Jogos Olímpicos (JO) para esta modalidade tem ajudado para esse 

desempenho de espectacularidade assim como para a valorização das 

estruturas desportivas. Mas, ao mesmo tempo, é considerada uma modalidade 

muito exigente, pois a técnica tem um papel fundamental. As exigências 

técnicas da modalidade têm sofrido mudanças permanentes, expressas no 

Código de Pontuação (CP) de 2001 (FIG, 2001). Segundo Côrte-Real et al. 

(2003) essas exigências foram orientadas no sentido de tornar a modalidade 

mais atractiva, actualizada, para a realização de algo grandioso, afim de ser 

contemplado e que emocione quem assiste. 

Nos últimos anos a Ginástica Artística Feminina (GAF) sofreu uma evolução 

técnica bastante acentuada, atingindo níveis de exigência muito elevados 

(Côrte-Real, 2002a). 

O CP tem como principal objectivo permitir aos juízes um julgamento mais 

objectivo e uniforme, relativamente aos exercícios apresentados, assim como 

ajudar as ginastas e seus treinadores na elaboração e construção dos seus 

exercícios. 

O CP não é estático. Desenvolve-se no sentido de promover o 

aperfeiçoamento das ginastas e acompanhar a evolução das suas 

performances, tendo vindo a sofrer diferentes alterações, umas de reajuste e 

outras de profunda remodelação. Por isso, o CP tem sempre em conta o 
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desenvolvimento da ginasta e vai-se modelando na direcção em que pretende 

conduzir a modalidade. Portanto, há um movimento recíproco, articulado entre 

a modificação dos regulamentos do CP, a evolução da performance das 

ginastas e o desenvolvimento da GAF (Menezes Cunha, 2004). 

É neste âmbito que encontramos a pertinência do nosso trabalho, pois 

propusemo-nos a analisar de que forma é que as alterações realizadas nos CP 

de 1997 para 2002 contribuíram para o desenvolvimento da performance das 

ginastas no aparelho específico da trave. 

O nosso trabalho tem como tema: GAF – Tendências de Evolução dos CP 

(1997 e 2002) e das Performances das Ginastas nos Exercícios de Trave. 

Para dar cumprimento aos objectivos do nosso trabalho, elaboramos num 

primeiro momento uma revisão da literatura relativa a esta área, investigando a 

história e evolução da GAF e as características específicas do aparelho da 

trave. Ainda dentro da revisão da literatura existente efectuamos uma análise 

comparativa dos CP em estudo (1997 e 2002) relativamente à avaliação dos 

exercícios através da Nota de Partida (NP) atribuída pelo júri A e das deduções 

dada pelo júri B e também a análise da variação do número de elementos de 

dificuldade. Com a revisão da literatura pretendemos observar as alterações e 

tendências de evolução específicas do CP do aparelho em estudo. 

Na segunda parte do nosso trabalho realizamos um estudo aprofundado das 

Finais de Trave nos JO de Sydney (2000) e Atenas (2002) com o objectivo de 

verificar a performance das ginastas na trave à luz das mudanças patentes nos 

CP. 

Através dos dados obtidos e da discussão dos resultados podemos encontrar 

determinadas conclusões que podem ajudar a compreender o processo da 

evolução da GAF nos últimos seis anos, em particular na trave. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA 

Da ginástica artística que conhecemos actualmente, somente encontramos na 

Antiguidade o rasto de dois “aparelhos”: o solo e o cavalo (de arções). Os 

exercícios praticados ainda hoje são semelhantes aos de outrora, mas por 

outro lado o espírito que os preside é distinto. Os objectivos dos exercícios 

eram preparar para a guerra e para a diversão, enquanto hoje em dia 

destinam-se à formação física e competição, tendo sempre presente a 

componente pedagógica/educacional. 

No solo a ginástica era composta por elementos de dança e acrobacia, como 

culto aos Deuses. Com o passar dos tempos as duas artes foram-se separando 

e, enquanto a dança continuou a ser praticada em ambientes nobres, a 

acrobacia passou a ser exibida no domínio dos saltimbancos, especialmente no 

Egipto, Grécia, Roma tendo-se depois expandido para todos os países da 

Europa (Albuquerque, 1995). Na Idade Média a acrobacia entra em decadência 

por ser praticada essencialmente por escravos treinados com o fim de distrair 

os seus senhores. 

O cavalo de madeira foi outro aparelho que teve a sua origem na Antiguidade. 

Foi criado pelos Romanos com o intuito de os preparar para a guerra, 

facilitando o treino, na medida em que diminuía o receio de treinar no animal 

vivo. Mas, durante a Idade Média, as actividades corporais, como outras 

actividades culturais, atravessaram uma fase decadente. 

Apesar das proibições, nas quais o corpo ficou fechado durante a Idade Média, 

assiste-se no século XVI ao reaparecimento dos exercícios físicos com 

Rabelais e Montaigne a revelarem a sua importância. No entanto, Rosseau 

(1712-1778) foi o portador das ideias pedagógicas da Educação Física, que 

foram postas em prática na Alemanha, por J. S. Basedow (1723-1790), Guts 

Muths (1759-1839), entre outros. Estas ideias pedagógicas (interligação dos 

exercícios de ginástica com os movimentos do corpo) foram desenvolvidas por 
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Pestalozzi e por Friendrish Ludwin Jahn (1775-1852), tendo sido criado o 

primeiro ginásio ao ar livre em Hasenheim em 1811 (Federação Portuguesa de 

Ginástica, 2000). 

Guts Muths, foi considerado o “Pai da Ginástica Escolar”, constituindo-a como 

a base sistemática que serviu de fundamento à ginástica educativa praticada 

então nas escolas. 

Jahn expressou um novo conceito e um novo conteúdo do movimento gímnico, 

que de inicio eram fundamentalmente iguais ao da ginástica de Guts Muths. 

Jahn, denominado o “Pai da Ginástica”, era um teórico nacionalista alemão e 

um homem político que serviu o exército prussiano. Após a Prússia ter sido 

derrotada vergonhosamente pelos franceses em 1807, o professor Jahn 

resolveu incitar a mocidade prussiana para se preparar fisicamente a fim de 

expulsar o exército invasor. Para Jahn (1816, citado por Nunomura e Nista-

Piccolo, 2005) “caminhar, correr, saltar, lançar, sustentar são exercícios que 

nada custam, que podem ser praticados em toda a parte, gratuitos como o ar. 

Isso o Estado pode oferecer a todos: para os pobres, para a classe média e 

para os ricos, tendo cada um a sua necessidade”. A prática de ginástica tinha 

também um objectivo moral, o de alcançar autoconfiança, autodisciplina, 

independência, lealdade e obediência. Essas eram metas a serem atingidas 

por meio de actividades completas e informais (Jahn, 1816, citado por 

Nunomura e Nista-Piccolo, 2005). 

Jahn, como inspirador do movimento de ginástica na Alemanha, actuou na luta 

contra o poderio estrangeiro napoleónico. Em 1815 Janh juntamente com a sua 

mocidade vence o exército de Napoleão. Mas, o empenho excessivamente 

político faz com que a ginástica de Jahn tenha sido interdita na Alemanha, o 

que contribuiu para a emigração de muitos ginastas para diversos países do 

mundo, acabando assim por proliferar a ginástica de aparelhos de Jahn pelo 

mundo fora. 

Na Dinamarca, em 1799, foi fundado o primeiro Instituto privado de ginástica e 

três anos mais tarde foi criado o Instituto Militar de Ginástica, onde entrou o 
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Pehr Henrik Ling (1776-1839). Ling, regressou à Suécia, lançando as bases da 

ginástica sueca, (divulgação dos exercícios físicos a serem praticados por 

muita gente, começando nas escolas) pelo que é, considerado o “Pai da Escola 

Sueca”. Acabou por ter sido o seu filho Hjälmar Ling (1820-1856), quem 

desenvolveu este conceito de ginástica e quem fundou o Instituto Real Central 

de Ginástica, destinado à formação dos professores de Educação Física. Em 

França, o coronel Amoros, espanhol, naturalizado francês (1769-1849) retomou 

as ideias de Guts Muths e de Jahn. Nicolas J. Cupérus, belga, (1842-1928) foi 

quem se dedicou à propagação desses exercícios físicos, tendo realizado em 

1881 a primeira Assembleia Internacional de Ginástica, onde foi fundada a 

Federação Europeia de Ginástica. 

Foi a partir de 1921, que a Federação Europeia de Ginástica passou a 

denominar-se Federação Internacional de Ginástica (FIG), a qual consagra o 

movimento suíço iniciado em 1932. Nicolas Curpérus foi eleito o primeiro 

presidente da FIG, e contou também com o apoio de Cazalet, o então 

presidente da União das Associações de Ginástica de França. Por esta altura, 

instala-se uma grande polémica em torno das perspectivas e objectivos que a 

ginástica deveria seguir. Por um lado, Cupérus apoiava a ginástica como 

disciplina educacional para o corpo, enquanto Pierre Coubertin, apoiado por 

Cazalet pretendia transformar a ginástica numa prática desportiva 

sistematizada (Albuquerque, 1995). Perante estas divergências, Curpérus cede 

e dá-se a origem dos Campeonatos Mundiais devido à iniciativa de Charles 

Gazalet, que a partir de 1903, permite que a Federação Europeia organize os 

torneios internacionais. Nos primeiros anos as provas não eram apenas de 

ginástica, sendo completadas com provas atléticas e até folclóricas (saltos, 

lançamento de pedras, halteres, subida em cordas lisa e corrida de velocidade, 

natação, bailados, entre outras), que se alteravam a cada torneio, dependendo 

do país que organizava (Nunomura e Nista-Piccolo, 2005). 

Enquanto os JO de Atenas em 1896 tiveram a participação da Ginástica 

Artística Masculina, a GAF só fez a sua entrada nos JO de Amesterdão em 

1928 com exercícios de aparelhos e de conjunto de solo. Nos anos 30, para 
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além de paralelas e trave, havia corrida, saltos e lançamento de dardo (Nunes, 

2000). Em 1936, nos JO de Berlim o programa tornou-se mais restrito e mais 

direccionado para a actual Ginástica Artística. 

A avaliação utilizada na GAF nos JO antes da 2ª Guerra Mundial era muito 

pouco precisa, pois os juízes observavam e avaliavam as ginastas baseando-

se na sua experiência pessoal e nalgumas prescrições pontuais e muito gerais. 

As dificuldades de pontuar segundo este critério aumentaram muito devido à 

evolução inerente da própria modalidade, o que levou à necessidade de 

regulamentar o processo de avaliação de uma forma precisa e completa 

(Côrte-Real, 2002a). 

Foi em 1949 que o primeiro documento de avaliação, CP foi elaborado e 

organizado pela FIG. Neste documento os factores de avaliação estavam 

divididos nos seguintes três aspectos essenciais de avaliação: difícil, 

combinação e execução. Este “foi um marco importante para o 

desenvolvimento de Ginástica e por isso em 1954, prevendo-se a realização do 

Campeonato do Mundo de Roma, é publicado uma nova edição. Assim esta 

publicação foi aperfeiçoada e completada tendo em vista cada acontecimento 

gímnico importante. As inúmeras experiências acumuladas ao longo dos anos 

formaram a base do novo CP de 1964 cuja aparição coincidiu com o primeiro 

Curso internacional de Juízes em Zurich e com a introdução do ciclo de 4 anos 

para formação e aperfeiçoamento dos juízes” (Ferreirinha, 1995). 

Em 1952 os JO de Helsínquia marcaram o início do período da Ginástica 

Olímpica, reconhecida como desporto, no conceito actual, em que a GAF 

continha exercícios obrigatórios e facultativos nos saltos de cavalo, paralelas, 

trave e no solo, em vez do exercício de conjunto passou a ser um exercício 

individual com música. Nestes JO, a Ginástica Artística assumiu a forma como 

ainda hoje é praticada no que diz respeito às regras previamente definidas 

quanto a julgamento, aparelhagem, avaliação de resultados, número de 

ginastas por equipa, estando a FIG a trabalhar em sincronismo com o Comité 

Olímpico (Nunomura e Nista-Piccolo, 2005). 
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Sem nunca ter atingido relevância de destaque a nível internacional, em 1950 

fundou-se a Federação Portuguesa de Ginástica. E é assim, que no começo do 

século XX se iniciou uma tendência desportiva marcada pelo confronto entre as 

nações. Primeiro limitado a alguns países europeus, os Estados Unidos da 

América, entrando depois e somente a partir de 1952 os restantes países de 

todo o mundo. 
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2.2. CARACTERIZAÇÃO DA TRAVE OLÍMPICA 

Inicialmente os exercícios eram executados numa trave de madeira, mas a 

superfície deste aparelho foi sofrendo algumas alterações, sendo agora forrada 

com uma superfície esponjosa (Carvalho, 2000). 

A trave teve uma ligeira alteração na sua altura, subindo 5cm, devido à 

implementação das mesmas normas que a Ginástica Artística Masculina, em 

que os colchões de recepção têm que ter 20cm de altura e não os 10cm que 

tinham antes (FIG, 1997b). 

A trave destina-se apenas à GAF e o exercício é realizado numa superfície 

horizontal e rectilínea que tem 5,00m de comprimento e 1,25m de altura, 

estando assente em dois suportes que permitem alterar esta altura. A 

superfície de apoio tem uma largura de 0,10cm (Borrmann, 1980).  

A definição das cores da trave é deixada à decisão do fabricante, todavia a cor 

da superfície superior da trave tem de se distinguir dos tapetes que estão à sua 

volta. Apenas em algumas competições, a cor é imposta pela organização 

(FIG, 1989). 

A trave deve apresentar propriedades elásticas e de amortecimento na 

superfície superior para amortecer o choque e proteger as articulações e 

membros das ginastas. Para além disso, a elasticidade deve ser equilibrada a 

fim de evitar ocasionar qualquer instabilidade de apoio. O revestimento da 

superfície superior da trave não deve ser lisa para permitir um desempenho de 

todos os elementos e rotações sem perigo. Contudo, é extremamente 

importante que o revestimento seja bem fixo e não permita a formação de 

pregas (FIG, 1989). 

Durante a execução do exercício, o aparelho não se deve deslocar, oscilar ou 

tombar, mas sim ficar estável (FIG, 1989). 
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Para se realizar exercícios na trave é necessário ter-se equilíbrio, capacidade 

de concentração, capacidade de reflexão e orientação, tonicidade corporal e 

coragem (Borrmann, 1980).  

Dos quatro aparelhos femininos, a trave, juntamente com o solo, oferece 

melhores possibilidades para as ginastas exibirem a sua elegância. Para tal, 

durante o exercício os movimentos devem ser fluidos e dinâmicos, não sendo 

apresentadas paragens ao longo do exercício. 

Na trave há elementos semelhantes aos do solo, no entanto o grau de 

dificuldade aumenta pelas características próprias que este aparelho 

apresenta.  

A trave requer uma formação persistente e constante, pois é necessário 

praticar-se primeiro no solo e só depois de se dominar o elemento é que se 

passa para a trave baixa ou banco sueco, até se controlar o corpo e sentir-se 

confiante. Então, poderá treinar-se na trave regulamentada pela FIG, mas se o 

elemento for difícil recomenda-se a prática com colchões de queda por baixo 

da trave, até à altura do aparelho e tirando-se gradualmente, à medida que a 

ginasta for ganhando confiança (Jackman, 1995). 

Nos exercícios da trave são executadas séries de elementos gímnicos e 

acrobáticos. Os exercícios gímnicos requerem flexibilidade, expressão artística, 

coordenação e força, obrigando a um controlo do corpo e equilíbrio. Os 

elementos acrobáticos exigem mais força explosiva dos membros superiores e 

dos inferiores, flexibilidade e controlo do corpo. 

O conteúdo e a construção do exercício na trave deve contemplar elementos 

acrobáticos e elementos gímnicos/dança. 

Na componente acrobática utilizam-se os seguintes elementos principais: 

- Rolamentos  

- Equilíbrios  
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- Elementos com apoio das mãos com ou sem voo (à frente/lado ou para trás) 

- Mortais (que podem adoptar durante a fase de voo diferentes posições 

corporais - engrupado, encarpado, empranchado e com rotações em torno do 

eixo transversal (à frente e atrás) e com rotações em torno do eixo longitudinal 

( piruetas)). 

Todos estes elementos poderão ser executados na trave e alguns utilizados 

como Entrada ou Saída. 

A componente gímnica está mais associada à composição artística e inclui os 

seguintes elementos: 

- Saltos 

- Pivots/giros 

- Ondas do corpo 

- Equilíbrios (de pé, sentado ou deitado). 

O trabalho da trave inicia-se com a preparação gímnica para o corpo, como 

forma de aprendizagem para posteriormente executar elementos gímnicos e 

acrobáticos. Através de movimentos simples, como elementos coreográficos e 

de deslocamento simples, é possível uma familiarização com este aparelho, 

adquirir tonicidade corporal e equilíbrio importante para se evoluir, como refere 

Martin (1997). 
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2.3. COMPARAÇÃO E ANÁLISE DOS CÓDIGOS DE PONTUAÇÃO DE 

GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA DA FIG DE 1997 E 2002 

A GAF, por ser uma actividade organizada com vertente de competição, 

necessita de uma regulamentação objectiva de avaliação que permita fazer 

uma diferenciação eficaz e clara dos diferentes níveis de desempenho dos 

intervenientes (Menezes e Cunha, 2004). 

O organismo máximo da ginástica a nível mundial designado por Comité 

Técnico da FIG elabora o CP. 

O CP serve para orientar as ginastas, treinadores e juízes na preparação e no 

decorrer das competições oficiais da FIG. Para além disso, tem o objectivo de 

uniformizar os critérios para preparação das competições e durante as 

mesmas, de forma a tornar a modalidade competitiva.  

Uma das finalidades do CP é assegurar aos juízes uma avaliação do exercício 

o mais objectiva possível.  

Outro intuito do CP é fornecer a tabela de elementos que podem ser realizados 

pelas ginastas, classificados de acordo com a dificuldade de execução em A, 

B, C, D, E e super E.  

 O CP destina-se também a acompanhar a evolução permanente do 

desempenho das ginastas tendo sofrido alterações ao longo do tempo, como 

diversificar exercícios, promover elementos diferentes, aumentar a 

espectacularidade da modalidade e proteger a integridade física da ginasta. 

Se por um lado a ginasta produz mais ou menos espectáculo utilizando as suas 

próprias capacidades, por outro lado os regulamentos incluem orientações, 

determinações e regras para o aumento da componente artística (Côrte-Real et 

al., 2003). 

Outro pressuposto a ter em consideração é o risco e segurança na execução 

dos elementos. Carvalho (2000) afirma que alguns elementos tiveram descida 

de valor de dificuldade para desmotivar a sua apresentação. De acordo com a 
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FIG (1993, citado por Côrte-Real, 2002b) são desvalorizados Elementos 

Gímnicos e Acrobáticos com recepção na posição ventral e, até mesmo a 

abolição de elementos por não ser apropriado para a constituição física da 

mulher. 

O CP é actualizado no final de cada Ciclo Olímpico (4 em 4 anos), tendo por 

base a análise cuidadosa das tendências de desenvolvimento da Ginástica 

Artística em cada aparelho. O estudo dessa análise é feito ao longo das 

competições internacionais mais importantes, assim como dos resultados de 

estudos científicos e do desenvolvimento da estrutura dos aparelhos 

(Ferreirinha, 1995). 

Após os JO é editado um código actualizado para vigorar um ciclo olímpico. O 

código de 1997 foi posto em prática após os JO de 1996 e com a validade de 

quatro anos. Já no que se refere ao CP 2001, surgiram grandes alterações no 

seu primeiro ano de vigência (Ciclo Olímpico de 2000/2004) pelo que em 2002, 

foi editada uma versão totalmente nova. Assim, neste trabalho vamos analisar 

o CP de 1997 (Ciclo Olímpico 1996/2000) e versão actualizada de 2002 (Ciclo 

Olímpico 2000/2004). 

 

2.3.1. DIFERENTES FASES DAS COMPETIÇÕES OFICIAIS DE GINÁSTICA 

ARTÍSTICA FEMININA 

Segundo o Regulamento Técnico da FIG existem quatro fases de competições 

oficiais da FIG que se disputam por esta ordem: 

- Concurso I  – Qualificações 

- Concurso IV – Final por Equipas 

- Concurso II – Concurso Individual Múltiplo 

- Concurso III – Finais por Aparelhos 
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Segundo o Regulamento Técnico (2000), o Concurso I é baseado nos 

resultados do Campeonato do Mundo do ano precedente aos JO. As doze 

melhores equipas de ginastas serão qualificadas mediante os resultados 

obtidos no Concurso I e os resultados obtidos no Concurso I determinam as 

qualificações para o Concurso II, III e IV. Nesta fase da competição participam 

todas as ginásticas inscritas nos JO.  

No Concurso IV participam as oito melhores equipas apuradas no Concurso de 

Qualificação (I) que competem para disputar os três primeiros lugares por 

equipa.  

No Concurso II, das vinte e quatro melhores ginastas seleccionadas no 

Concurso I, disputam-se os primeiro, segundo e terceiro melhores lugares 

individuais. 

Por fim, no Concurso III são apuradas as oito melhores ginastas em cada 

aparelho, a partir do Concurso I. 

Tanto em 1997, como em 2002, as competições distribuíram-se por estas 

quatro fases, no entanto o número de ginastas apuradas para o Concurso II 

alterou, passando de trinta e seis (1997) para vinte e quatro (2002) e de seis 

equipas (1997) para oito equipas (2002) no Concurso IV. 

 

2.3.2. AVALIAÇÃO DOS EXERCÍCIOS 

2.3.2.1. JÚRI NOS APARELHOS 

A responsabilidade da avaliação nas competições oficiais da FIG está a cargo 

de dois grupos de juízes que constituem o júri dos aparelhos, denominados júri 

A e júri B. 

O júri do aparelho deve avaliar cada exercício com exactidão, consistência, 

justiça, ética desportiva e com rapidez. 
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Todos os membros do Júri nos diferentes aparelhos devem possuir 

conhecimentos exactos e práticos sobre: 

- Regulamento Técnico da FIG 

- CP Feminino da FIG 

- Todos os suplementos ao Código da FIG (compreendendo a lista dos novos 

elementos e saltos) 

Júri A 

O júri A é constituído por dois juízes e a sua principal responsabilidade é 

avaliar o valor máximo do conteúdo do exercício, atribuindo uma NP, em 

décimos de ponto. 

Para calcular a NP do exercício, o júri A verifica se o exercício inclui: 

- Execução das Elementos de Dificuldade (EDif)/Partes de Valor (PV) exigidas 

(A, B, C e no CP de 1997 também D) 

- Pontos de bonificação para Ligações Especiais (LE)/Valor de Ligações (VL) e 

Elementos de Dificuldade (ED) (D, E e Super E) 

- Deduções para Exigências Específicas (EE) que faltem 

- Deduções para exercícios sem Saída ou Saída não autorizada. 

 Júri B 

O júri B é composto por seis juízes, que devem observar os exercícios e cada 

um avaliar independentemente, de forma objectiva e correcta, as faltas e 

aplicar as deduções correspondentes, em centésimas de ponto. 

As notas dos seis juízes constituem a base do cálculo da nota. São eliminadas 

a nota mais baixa e a mais alta. As quatro notas intermédias são somadas e 

divididas por quatro e obtendo-se assim a nota do júri B. 
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A Nota Final (NF) calcula-se subtraindo a NP do júri A à nota do júri B.  

Para melhor compreensão será apresentado o quadro com a composição do 

Júri dos Aparelhos nos dois CP, onde poderemos verificar algumas diferenças. 

Quadro nº 1: Composição do Júri dos Aparelhos dos CP de 1997 e 2002. 

JÚRI NOS APARELHOS 
(Competições oficiais da FIG) 

CÓDIGO 1997 CÓDIGO 2002 

JÚRI A JÚRI A 

• Constituído por 2 “Experts”. 
• Determinam o valor máximo do conteúdo do 

exercício. 
• Os 2 “Experts” apontam em símbolos todo o 

conteúdo do exercício e determinam em comum 
a Nota de Partida do exercício. 

• Constituído por 2 juízes. 
• Idem, código 1997. 
 
• Idem, código 1997. 

JÚRI B JÚRI B 

• Nos Campeonatos do Mundo, Jogos Olímpicos 
é constituído por 6 juízes. Nas Competições por 
Equipas é constituído por 4 juízes e nos 
Torneios Internacionais pode ser composto por 
4 ou 6 juízes. 

 
• As juízes devem observar atentamente os 

exercícios e avaliar individualmente as faltas de 
forma correcta e aplicar as deduções 
correspondentes. 

 
• Devem registar as deduções para: 

- As faltas de postura corporal; 
- As faltas técnicas (perda de equilíbrio na 
recepção); 
- As faltas gerais (dinamismo, apresentação 
artística); 
- As faltas de composição (repartição 
progressiva dos elementos, falta de composição 
variada nos elementos e ligações, utilização 
insuficiente do espaço e direcção do aparelho); 
- As faltas específicas de cada aparelho (faltas 
de variação do ritmo e do “tempo”); 
- As faltas de comportamento (ajuda). 

• Idem, código 1997. 
Nas Taças do Mundo o júri também é composto 
por 6 juízes. 
 
 
 
• Idem, código 1997. 
 
 
 
 
• Devem registar as deduções para: 

- As faltas de expressão artística (trave e solo) 
- As  faltas gerais; 
-As faltas de composição específicas de cada 
aparelho; 
- As faltas de execução específicas de cada 
aparelho; 
- As ajudas no exercício. 

 
• Devem preencher a folha de nota com as 

deduções separadamente para: 
- Soma das deduções para as faltas gerais, 
faltas específicas a ajudas; 
- Soma das faltas à expressão artística (trave e 
solo). 

 

Após a análise comparativa do quadro anterior, verificamos que no júri A a 

denominação alterou-se de “Experts” para juízes, mas o número de juízes e as 

suas funções mantiveram-se. 
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No que diz respeito ao Júri B, as tarefas atribuídas aos juízes, nomeadamente 

em relação ao tipo de faltas a serem observadas no decorrer do exercício das 

ginastas, foram-se tornando cada vez mais objectivas e específicas. 

Para além disso, em 2002 passou-se a assinalar as deduções na folha de nota 

separadamente, no que respeita à soma das deduções para faltas gerais e 

específicas a ajudas e à soma das deduções das faltas ligadas à expressão 

artística (trave e solo). 

 

2.3.2.2. COMPONENTES DE AVALIAÇÃO NOS CÓDIGOS DE PONTUAÇÃO 

DE 1997 E 2002 

De seguida vamos apresentar o estudo de todas as componentes de avaliação 

relativos à componente das notas A e B. 

Para facilitar a comparação serão apresentados quadros comparativos dos CP 

de 1997 e 2002 no que se refere às componentes de avaliação. 

Quadro nº 2: Valores atribuídos às Componentes de Avaliação nos CP de 1997 e 2002.  

CÓDIGO 1997 CÓDIGO 2002 

COMPONENTES DA NOTA A COMPONENTES DA NOTA A 

Elementos de Dificuldade 3.00 pontos (p.) Partes de Valor 2.80p. 

Exigências Específicas 1.40p. Exigências Específicas 1.00p. 

Bonificação 1.00p. Valor Aditivo 1.20p. 

COMPONENTES DA NOTA B COMPONENTES DA NOTA B 

Combinação 0.60p. Composição 

Execução e Apresentação 4.00p. Execução 

 Valor Artístico (Trave e Solo) 

5.00p. 

Nota Final Máxima 10.00p. Nota Final Máxima 10.00p. 

 

Após a observação do quadro acima verificamos que apesar da mudança de 

terminologia, as Componentes da Avaliação da nota A mantêm-se ao longo dos 

dois ciclos Olímpicos nos seguintes três factores: 
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- EDif/PV;  

- EE; 

- Bonificação (B)/Valor Aditivo (VA). 

O mesmo não se pode mencionar sobre a nota B, porque para além da 

terminologia usada também se verificou uma mudança na soma da nota. No 

CP de 2002, a atribuição de valores para a Composição, Execução, e Valor 

Artístico passaram a ser incluídos num só valor (5.00 p.), enquanto que no CP 

de 1997 a Execução e Apresentação (4.00 p.) estavam separadas da 

Combinação (0.60 p.). 

De 1997 para 2002 observa-se uma diminuição de duas décimas do valor 

atribuído para os EDif/PV, passando de 3.00 pontos para 2.80 pontos. 

Relativamente às EE também se verifica uma redução no valor atribuído ao 

longo dos dois CP, neste caso de quatro décimas (1997 - 1.40 p. e 2002 –  

1.00 p.). 

Em 2002 os valores destinados à B/VA sofreram uma alteração de 1.00 pontos 

em 1997 para 1.20 pontos em 2002. 

As componentes da nota A, no decorrer dos dois CP tiveram um decréscimo de 

quatro décimos, constituindo em 1997 um total de 5.40 pontos e tendo em 2002 

passado para 5.00 pontos. 

Na componente da nota B, verifica-se em 2002 que os juízes atribuem um 

único valor (5.00 p.) para deduções para o conjunto da Composição, Execução 

e Valor Artístico. Em 1997 a atribuição da nota B estava dividida em 

Combinação (0.60 p.) e Execução e Apresentação (4.00 p.).  

Pelo contrário a componente da nota A desceu de 1997 para 2002, enquanto 

que a componente da nota B subiu, sendo implementada uma diferença de 

quatro décimos de ponto de um ciclo para outro. 
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No próximo quadro podemos observar a relação entre a Nota base e a B/VA ao 

longo dos dois CP. A Nota base é a nota a partir da qual o Júri A efectua as 

deduções ou acréscimos consoante o exercício efectuado pela ginasta, sem ter 

em consideração as falhas de Execução, Composição e VA do Júri B. A falta 

de apresentação de EDif/PV e das EE prescritas no CP deduz-se na Nota 

base. A B/VA é a parte da componente da nota A que pode contribuir para o 

acréscimo na Nota base. 

Quadro nº 3: Valores Nota de Partida base e de Bonificação/Valor Aditivo nos CP de 1997 e 2002. 

 CÓDIGO 1997 CÓDIGO 2002 

Nota base 9.00 p. 8.80 p. 

Bonificação/Valor Aditivo 1.00 p. 1.20 p. 

Nota Final Máxima 10.00 p. 10.00 p. 

 

Verificamos que a Nota base diminuiu em detrimento duma subida da B/VA 

(0.20 p.). 

Por fim, para melhor compreensão apresentamos esquematicamente os 

valores de pontuação que foram retirados a alguns Componentes de Avaliação 

em 1997 para serem adicionados a outros em 2002 e a consequente variação 

dos valores das Notas A e B. 
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CÓDIGO 1997  CÓDIGO 2002 

   

Elementos de 

Dificuldade 
3.00 p. 

 
Partes de Valor 2.80 p. 

   

Exigências 

Específicas 
1.40 p. 

 Exigência 

Específicas 
1.00 p. 

   

Bonificação 1.00 p.  Valor Aditivo 1.20 p. 

   

Combinação 0.60 p. 

 

Execução e 

Apresentação 
4.00 p. 

 

Composição 

Execução e 

Valor Artístico 

5.00 p. 

 

   

Legenda: 

                          Componente da Nota A 

 

                          Componente da Nota B 

 

Figura nº 1: Alterações dos Valores das Componentes de Avaliação nos CP de 1997 e 2002 

 

Ao observar a figura nº 1 verificamos que tanto os valores da Nota A como da 

Nota B se alteraram ao longo dos dois CP em estudo. 

Na Nota A, a PV e EE passaram a ter menor pontuação, ao passo que o VA 

sofreu um incremento. Na Nota B, para além de no CP 2002 a Composição, a 

Execução e Valor Artístico estar contemplado na mesma nota, também sentiu 

um aumento de valor. Então, no CP de 2002 houve necessidade de subir o VA 

e as deduções realizadas nos exercícios.  

De seguida encontramos a figura que compara os valores correspondentes à 

Nota A e B nos dois CP em análise.  

 

0.60 p. 
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4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

P
o

n
to

s

Valores da Nota A e B

Sydney 2000 5,4 5,0

Atenas 2004 4,6 5,0

Nota A Nota B

Figura nº 2: Valores totais atribuídos para as Componentes das Notas A e B ao longo dos CP de 1997 e 

2002. 

Observando a figura nº 2 constatamos que em 2002 há uma diminuição da 

Nota A, pois os EDif/PV e as EE baixam 0.20 pontos e 0.40 pontos 

respectivamente, relativamente ao CP de 1997.  

No Ciclo Olímpico de 1996/2000 as ginastas atingiram com frequência a NP 

máxima, pelo que, o CP de 2002 teve alterações substanciais. Para que as 

ginastas não obtivessem tão facilmente a NP de 10.00 pontos, o VA subiu e as 

deduções referentes à Nota A aumentaram também de valor. Com esta 

alteração as ginastas precisam de realizar elementos e ligações de maior 

dificuldade e, em paralelo terem extremo cuidado na sua execução. Estes 

aumentos de valor no CP de 2002 reflectiram-se na diminuição nas PV e nas 

EE, verificando-se um equilíbrio de valores da Nota A e B (5.00 p.).    
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2.3.2.2.1. COMPONENTES DA NOTA A 

Após a análise geral das componentes de avaliação, vamos analisar mais 

pormenorizadamente, focando factores mais específicos do aparelho em 

estudo.  

Para facilitar a compreensão da comparação entre CP de 1997 e 2002, 

recorremos à apresentação de quadros com as directrizes relativas à 

componente de avaliação da nota A. 

Inicialmente passamos a apresentar o quadro relativo aos EDif/PV no CP de 

1997 e 2002. Os exercícios das ginastas são compostos por elementos de 

diferentes graus de dificuldade. A cada elemento é atribuído um número que 

permite reconhecer a sua categoria (A, B, C, D, E ou Super E). O CP tem uma 

tabela de elementos específicos para cada aparelho, na qual se pode observar 

a categoria do elemento. 

Os EDif/PV podem ser Elementos Gímnicos/Elementos Dança ou Elementos 

Acrobáticos. 

Quadro nº 4: Directrizes relativas ao valor dos Elementos de Dificuldade/Parte de Valor presente nos CP 

de 1997 e 2002. 

CÓDIGO 1997 CÓDIGO 2002 

Elementos de 

Dificuldade 3.00 p. Partes de 
Valor 2.80 p. 

A = 0.20 p. 
B = 0.40 p. 
C = 0.60 p. 
D = 0,80 p. 

A = 0.10 p. 
B = 0.30 p. 
C = 0.50 p.  

Elementos de Dificuldade/Partes de Valor 

1 A = 0.20 p. 
2 B = 0.80 p. 
2 C = 1.20 p. 
1 D = 0.80 p. 

6 elementos = 3.00 p. 
4 A = 0.4 p. 
3 B = 0.90 p. 
3 C = 1.50 p. 

10 elementos = 2.80 p. 
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Quadro nº 4: Directrizes relativas ao valor dos Elementos de Dificuldade/Parte de Valor presente nos CP 

de 1997 e 2002 (cont.). 

CÓDIGO 1997 CÓDIGO 2002 

Elementos de Dificuldade Partes de Valor 

Durante o exercício só é possível contabilizar uma 
vez como Elemento de Dificuldade. Se for 
executado uma segunda vez o seu valor não é 
tomado em consideração. 

Idem ao código de 1997. 

Os elementos são contabilizados por ordem 
cronológica. 

Idem ao código de 1997. 

Os elementos de dificuldade superior podem 
substituir os de valor inferior, mas o contrário não é 
possível. 

Idem ao código de 1997. 

Os elementos são considerados diferentes se 
estão identificados com números diferentes 
(exemplo: exercício 101 (parte de valor A) e 201 
(parte de valor B)) 

Idem ao código de 1997. 

 

Os elementos são considerados diferentes se 
estão identificados com o mesmo números, 
quando: 
- O corpo dos mortais está em diferentes 
posições (engrupado, encarpado ou 
empranchado); 
- As pernas estão unidas ou afastadas (nas 
Paralelas Assimétricas) nos mortais e nos 
Tkatchevs; 
- Há diferentes graus de rotações (1/2, 1/1, ou 1 
½ (180º - 360º - 540º) etc.); 
- A chamada para os saltos gímnicos é sobre um 
pé ou dois pés; 
- O apoio é feito sobre um braço ou dois ou é 
livre; 
- A chamada ou recepção dos elementos 
acrobáticos é sobre um ou dois pés (trave); 
- As entradas são executadas como elementos 
durante o exercício. 

 

Ao analisar o quadro anterior deparamos com algumas diferenças entre os dois 

CP. 

o Em 2002, surge uma diminuição de duas décima nos valores atribuídos aos 

EDif/PV, mas em contrapartida cada EDif/PV está representado em maior 

quantidade no CP de 2002. Por isso, enquanto em 1997 o CP contempla 

seis elementos nos EDif/PV, em 2002 apresenta dez elementos. 

o Os elementos D deixaram de pertencer à componente dos EDif/PV, 

passando a servir apenas para bonificação. 

o Em 2002, o CP estabelece parâmetros concretos para elementos diferentes 

reconhecidos com o mesmo número.  
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De seguida, vamos comparar as EE nos dois CP relativamente à trave. As EE 

referem-se a um conjunto de requisitos específicos de cada aparelho 

(paralelas, trave e solo) a serem cumpridos pela ginasta e que prescrevem 

directrizes à forma de construção do exercício. 

Quadro nº 5: Directrizes relativas as Exigências Especificas na trave nos CP de 1997 e 2002. 

CÓDIGO 1997 CÓDIGO 2002 

Exigências 
Específicas 

1.40 p. Exigências 
Específicas 

1.00 p. 

Devem ser cumpridas 7 EE. Devem ser cumpridas 5 EE. 

Por cada E.E. que falte são deduzidos 0.20 p. da 
Nota A. Idem, ao código 1997. 

 
Um elemento pode cumprir mais do que uma E.E., 
no entanto o mesmo elemento não pode ser 
repetido para preencher outra E.E.. 

 Os elementos são contabilizados por ordem 
cronológica. 

 

0s elementos A - podem ser utilizados para 
preencher as E.E., sempre que estejam descritos 
nas tabelas dos elementos ou sejam 
habitualmente reconhecidos. 

Exigências Específicas – Trave 

Uma série acrobática de dois ou mais elementos 
de voo. 

Uma série acrobática de dois ou mais elementos 
com voo, em que um tem que ser um mortal ou um 
elemento acrobático com voo e sem apoio das 
mãos executados sobre a trave. 

Uma série mista de dois ou mais elementos 
(gímnico/acrobático) (normalmente estas séries 
deverão ser executadas sobre a trave e não em 
combinação com a saída). As ondas e as partes 
de equilíbrio não são autorizadas nas séries. 

Uma série directa de dança ou dança/acrobática 
com um mínimo de dois elementos (Em princípio 
estas séries deverão ser executadas sobre a trave 
e não em combinação com a saída. As ondas e os 
equilíbrios não são permitidas nas séries. Se são 
executados dois saltos ligados directamente, 
podem ser idênticos ou diferentes). 

Um pivot/giro de 360º sobre uma perna. 
Um pivot/giro de 360º sobre o pé ou joelho (apoio 
alternado da mão). Podem fazer parte da E.E. da 
série de dança ou mista. 

Um salto gímnico de grande amplitude. 
Um salto com afastamento antero-posterior das 
pernas de 180º. Podem fazer parte da EE da série 
de dança ou mista. 

Uma série gímnica de dois ou mais elementos.  

Um elemento (movimento) próximo da trave (o 
tronco deve tocar a trave).  

Saída: 
Elemento mínimo C –  no Concurso de 
Qualificação, Final por Equipas e Concurso 
Individual Múltiplo. 
Elemento D na Final por Aparelhos. 
 

Idem ao código 1997. 

 

Pela análise do quadro anterior conseguimos detectar os seguintes aspectos: 

o De 1997 para 2002 o CP sofreu algumas alterações, especialmente por ser 

mais específico em determinadas EE. 
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o O número de EE a serem cumpridas diminuiu de sete para cinco. 

o No CP de 2002 um elemento pode cumprir mais do que uma EE, contudo 

não pode ser repetido para preencher outra EE. 

o É abolido a EE de ter de realizar um elemento próximo da trave. 

o A EE do salto gímnico de grande amplitude, no CP de 2002 passou a 

especificar que o salto tem de ser com afastamento de 180º e antero-

posterior. 

o No último CP (2002), o pivot/giro pode ser executado sobre o pé ou joelho e 

com o apoio alternado da mão. 

o A série gímnica/acrobática constituída por Elementos Gímnico/Acrobática 

passou a designar-se série de Dança ou Dança/Acrobática. Em 2002, o CP 

permite que os elementos sejam idênticos ou diferentes.  

o Em relação à série acrobática de dois ou mais elementos com voo, verifica-

se um aumento de exigência em 2002, pelo facto de um dos elementos com 

voo tem que ser mortal ou um elemento com voo e sem apoio das mãos 

executados sobre a trave.  

o Nas exigências relativas à Saída não se verificaram alterações. 

 Por fim, e ainda em relação às componentes de avaliação da Nota A, vamos 

comparar a evolução da B/VA. No quadro abaixo apresentam-se as directrizes 

relativas à atribuição de pontos de bonificação por elementos de dificuldade e 

ligações especiais que se têm estabelecido ao longo dos CP de 1997 e 2002.  
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Quadro nº 6: Directrizes relativas à bonificação/valor aditivo na trave nos CP de 1997 e 2002. 

CÓDIGO 1997 CÓDIGO 2002 

Bonificação 1.00 p. Valor Aditivo 1.20 p. 

Os pontos de bonificação por Ligações Especiais e por 
elementos de valor D suplementares ou elementos E só 
serão atribuídos em caso de boa execução técnica. A 
Bonificação não será atribuída em caso de queda, 
deduções de 0.20 p. ou mais, repetição do mesmo 
elemento numa outra Ligação Especial ou na repetição 
do mesmo elemento D ou E. 

Para serem contabilizadas na nota A, os Elementos de 
Dificuldade e/ou Valor de Ligação não podem ser 
executados com graves erros (0.30 p.) em cada um 
dos elementos. 
 
 
  

1. Elementos D Suplementares ou Elementos E 1. Elementos de Dificuldade 
(D, E e SUPER E) 

D suplementares = + 0.10 p. 
Elementos E = + 0.20 p.  

D = + 0.10 p. 
E = + 0.20 p. 
Super E = + 0.30 p. 

Se um elemento D ou E substitui um Elemento de 
Dificuldade que falte, não há bonificação. 

As dificuldades D, E e Super E podem substituir um 
elemento de dificuldade A, B ou C que falte e 
simultaneamente receber pontos de bonificação.  

Não podem ser atribuídos pontos de bonificação em caso 
de repetição do mesmo elemento D ou E. 

Idem ao código de 1997. 

2. Ligações Especiais 2. Valor de Ligações (VL) 

As ligações são avaliadas com +0.10p. ou +0.20p. Idem ao código de 1997. 

As ligações obtêm-se através de combinações únicas e 

difíceis de elementos de dificuldade. 
Idem ao código de 1997. 

Podem ser utilizados todos os elementos gímnicos A, B, 

C, D ou E das tabelas e todos os elementos acrobáticos 

A, B, C, D ou E com voo. 

Podem ser utilizados todos os elementos acrobáticos 

com voo A, B, C, D, E ou Super E assim como os 

elementos de dança C ou mais difíceis. 

Todas as ligações devem ser directas. Idem ao código de 1997. 

Os elementos só podem ser executados duas vezes 

numa Ligação Especial para atribuição da Bonificação. 
Idem ao código de 1997.  

Os elementos não podem ser repetidos numa outra 

ligação para atribuição de Bonificação. 
Idem ao código de 1997.  

A contagem dos elementos é feita por ordem cronológica. Idem ao código de 1997. 

A ordem dos elementos de dificuldade numa ligação é 

livre. 
Idem ao código de 1997. 

Numa ligação de três elementos ou mais, o segundo 

elemento (e/ou seguinte) podem ser usados numa 

segunda vez: a primeira vez como último elemento da 

ligação e a segunda vez como primeiro elemento de uma 

nova ligação. 

Idem ao código de 1997. 
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Quadro nº 6: Directrizes relativas à bonificação/valor aditivo na trave nos CP de 1997 e 2002 (cont.). 

Ligações Especiais/Valor de Ligação – Trave 

CÓDIGO 1997 CÓDIGO 2002 

1. Ligações de dois Elementos Acrobáticos com voo (excepto Saída) 

a) B+D = 0.10 p. 

b) B+E, C/D+D ou mais difícil = 0.20 p. 
a) C+C, C+D, B+E ou mais = 0.10 p. 

2. Ligações de três ou mais elementos 

acrobáticos com voo (ligações com a entrada, a 

saída e durante o exercício) 

2. Ligações de três elementos acrobáticos 

com voo, incluindo entrada e saída (saída 

mínimo D) 

a) B+B+C (excepto 2 flics a 1 perna + mortal atrás 

empranchado com uma perna) = 0.10 p. 

b) B+C+C = 0.10 p. 

c) C+C+C, B+B/C+D, B+C+C+C ou mais difícil = 

0.20 p. 

a) B+B+D = 0.10 p. 

b) C+C+C (máximo 2 elementos iguais) =  

= 0.20 p. 

c) B+C+D, B+B+E = 0.20 p. 

3. Ligações de dois elementos acrobáticos com 

voo (elementos gímnicos ou elementos 

gímnicos/acrobáticos (ou inverso)) 

3. Ligações directas de dois elementos de 

dança diferentes, dois elementos de 

dança/acrobático (ou inverso) 

a) A+D, B+C = 0.10 p. 

b) B+D = 0.20 p. 

c) C+C ou mais = 0.20 p. 

a) C+C ou mais (mínimo C) = 0.10 p. 

*Aplica-se a entradas e ligações durante o 

exercício. Os elementos de dança não podem 

ser repetidos em sucessão para receber 

bonificação por ligação. 

 

Elementos acrobáticos B com voo e apoio das 

mãos: 

- flic-flac a duas pernas 

- flic-flac a uma perna 

- flic-flac Auerbach 

- rondada e  

- salto de mãos     

 

A partir da análise do quadro nº 6 destacamos os seguintes aspectos: 

Em 2002 para serem atribuídos pontos de bonificação por ED e/ou de 

Ligações, as ginastas não podem ter falhas de 0.30 pontos ou mais em cada 

um dos elementos executados, enquanto que em 1997 o limite era de 0.20 

pontos. 
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Em 2002, os elementos D passam a ser excluídos da EDif, passando então a 

ser contemplado todos os elementos de valor D nos VA em vez de pertencer 

apenas os D suplementares como no CP de 1997.  

Em 2002, surge o elemento de dificuldade Super E que tem a bonificação de 0.30 

pontos. 

Além disso, em 2002 as dificuldades D, E ou super E passam a poder substituir 

uma PV que falte e simultaneamente receber pontos de bonificação ED. No CP 

de 1997, se um elemento de dificuldade superior substituía um EDif/PV que 

faltasse, não era atribuída a bonificação. 

Em ambos os CP em caso de repetição do mesmo ED (D, E ou Super E) não é 

atribuído B/VA. 

As LE/VL em ambos os CP valem entre 0.1 e 0.2 pontos. 

Em ambos os CP, todas as ligações devem ser directas, ou seja os elementos 

acrobáticos ou de dança são executados sem hesitações ou paragens entre os 

elementos e sem balanço suplementar ou passos entre os elementos. 

Tanto em 1997 como em 2002, os CP mencionam que os elementos não 

podem ser repetidos numa outra ligação para atribuição B/VA.  

No CP de 1997 e 2002, os elementos pode ser executados duas vezes dentro 

da mesma ligação para receber pontos de bonificação  

Em 2002, apenas as ligações de três ou mais elementos acrobáticos com voo é 

que estão atribuídos com um valor de 0.20 pontos, especialmente para 

incentivar as ginastas a realizarem exercícios que contemplem mais elementos 

na trave com mais espectacularidade. Em 1997, o código contém também 

ligações de três ou mais elementos acrobáticos com voo de 0.20 pontos, bem 

como ligações de dois elementos acrobáticos e ligações com elementos 

Gímnicos ou Gímnicos/Acrobáticos. 
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Ao longo dos dois ciclos assiste-se a uma certa alteração nos princípios para 

as LE/VL, no sentido de simplificar e facilitar o cálculo das bonificações. 

Também se depara com uma maior dificuldade de obtenção da bonificação 

total de pontos neste último CP.  

Repara-se que em 1997 havia mais ligações que valiam 0.20 ponto, e em 

2002, apenas a ligação de três elementos acrobáticos com voo, incluindo 

Entrada e Saída (Saída mínimo D) C+C+C (máximo 2 elementos iguais), 

B+C+D e B+B+E, tem esse valor de 0.20 pontos. 

O número de ligações diminuiu em 2002, deixando de ser doze e passando a 

ser nove.  

Das ligações que se mantêm de 1997 para 2002, três delas baixam de valor de 

0.20 pontos para 0.10 pontos: 

    - Ligação de dois elementos acrobáticos com voo – B+E e C/D+D ou mais 

difícil = 0.20 ponto passam em 2002 para B+E e C+D = 0.10 pontos. 

    - Ligação de dois elementos acrobáticos com voo – CC em 1997 valia 0.20 

pontos e passou a ter como pontos de bonificação de 0.10 ponto. 

Apenas uma das ligações se mantêm de 1997 para 2002 com mesmo grau de 

dificuldade e pontos de bonificação de 0,20 pontos (ligação de três ou mais 

elementos acrobáticos com voo – C+C+C). 

Comparando o CP de 1997 e 2002 notamos que duas das ligações de três ou 

mais elementos acrobáticos com voo mantêm os pontos de bonificação mas 

aumentam a dificuldade, é o caso da ligação B+B+C que passa para B+B+D e 

a ligação B+B/C+D que passa para B+C+D.  

Para além disso, algumas das ligações mais simples foram abolidas em 2002 

como:  

- A ligação B+D das ligações de dois elementos acrobáticos com voo;  
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- A ligação B+C+C da ligação de três ou mais elementos acrobáticos com voo e 

A+D; 

- B+C das ligações de dois elementos acrobáticos com voo. 

Por outro lado, foram acrescentadas algumas ligações novas com um grau de 

dificuldade superior às que existiam em 1997. 

Actualmente é mais complicado obter a bonificação total, porque a ginasta têm 

de executar maior número de elementos e ligações de dificuldade elevada, de 

modo a preencher todos os pontos necessários para atingir a bonificação 

máxima, devido ao aumento do seu valor de 1.00 pontos para 1.20 pontos. 

 

2.3.2.2.2. COMPONENTE DA NOTA B 

De seguida, vamos estudar detalhadamente a componente de avaliação da 

responsabilidade do Júri B, ao longo dos CP de 1997 e 2002. 

O Júri B, para avaliar tem de ter em consideração as directrizes que estão 

definidas relativamente à Combinação/Composição, Expressão e Valor 

Artístico do exercício da ginasta. 

No que diz respeito ao CP de 1997, a Combinação/Composição do exercício 

deve respeitar uma composição variada, criativa e artística com elementos e 

ligações diferentes, havendo repartição progressiva dos elementos e utilização 

do espaço e mudanças de direcção. No CP de 2002, para além do que foi 

mencionado anteriormente, é dada também relevância a uma Saída 

proporcional ao grau de dificuldade do exercício e à utilização de todo o 

aparelho. 

Quanto à Execução, em 1997 refere-se que deve conter técnica correcta (na 

amplitude, postura do corpo, precisão nas fases de rotação em torno dos vários 

eixos e altura de voo dos elementos acrobáticos e dos gímnicos), expressão 
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artística, execução dinâmica e ritmo e “tempo” durante todo o exercício. Em 

2002, no CP acrescenta-se a leveza dos movimentos. 

Relativamente ao Valor Artístico, que aparece no CP 2002 com características 

especificas, ou seja a elegância e a expressão do estilo pessoal, a 

espectacularidade e a originalidade da coreografia e dos elementos da 

combinação. 

Ambos os CP apresentam tabelas descritivas, uma com as faltas gerais e outra 

com as faltas específicas de cada aparelho, com respectivas deduções para os 

erros cometidos na Combinação/Composição, Execução e 

Apresentação/Execução e Valor Artístico do exercício da ginasta. 

De seguida, vamos apresentar o quadro que estabelece a comparação dos 

valores atribuídos para as faltas específicas da realização do exercício na trave 

nos CP de 1997 e 2002.  

Quadro nº 7: Tabela das faltas gerais e penalizações – deduções atribuídas para as faltas específicas de 

Execução, Composição e Valor Artístico nos CP de 1997 e 2002. 

TABELA DAS FALTAS GERAIS E PENALIZAÇÕES 
DEDUÇÕES EFECTUADAS PELO JÚRI B 

FALTAS CÓDIGO 1997 CÓDIGO 2002 

Faltas de postura, de estética e de técnica 

Braços flectidos no apoio ou pernas 
flectidas Até 0.20 cada vez (cv) Até 0.30 cv 

Pernas ou joelhos afastados Até 0.15 cv Até 0.10 < largura ombros cv 
0.20 > largura ombros cv 

Altura insuficiente nos saltos gímnicos Até 0.20 cv Até 0.20 cv 

Altura insuficiente nos elementos 
acrobáticos com voo Até 0.20 cv Até 0.20 cv 

Afastamento insuficiente (desvio em 
relação aos 180º) Até 0.15 cv 

Até 0.10 <20º cv 
0.20 >20º <45º cv 

<45º elemento desce de valor 
Posição incorrecta das pernas nos 
afastamentos ou posições 
encarpadas afastadas 

- Até 0.20 cv 

Posição engrupada, encarpada ou 
empranchada insuficiente 

Até 0.20 cv Até 0.20 cv 

Gímnicos – rotação a menos (rotação 
incompleta) 
Acrobáticos – rotação a menos e a 
mais  

Até 0.20 cv 
Até 0.10 <45º cv 
0.20 <45º>90º cv 

<90º elemento desce valor 
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Quadro nº 7: Tabela das faltas gerais e penalizações – deduções atribuídas para as faltas específicas de 

Execução, Composição e Valor Artístico nos CP de 1997 e 2002 (cont.). 

Faltas durante todo o exercício 

Não terminar os gestos – colocação 
da cabeça e dos braços no final dos 
movimentos 

Até 0.20 Até 0.20 

Posição incorrecta ou relaxada dos 
pés, pernas ou tronco Até 0.20 Até 0.20 

Flexibilidade insuficiente  Até 0.15 Até 0.20 

Dinamismo insuficiente  Até 0.20 Até 0.20 

Valor artístico insuficiente Até 0.30 Até 0.30 

Faltas de Execução 

Hesitações durante os saltos - Até 0.10 cv 

Tocar/raspar o aparelho ou o tapete 
com os pés contrariamente à técnica  0.20 cv 0.10 cv 

Bater no aparelho ou tapete com os 
pés contrariamente à técnica  0.20 0.20 sobre o aparelho 

0.30 sobre o tapete 
Abandonar o aparelho sem o retomar 
para executar a saída (PA e T) 

- 0.30 

Faltas de recepção (todos os elementos inclusive Saídas) 

Extensão insuficiente antes da 
recepção 

- Até 0.10 cv 

Desvio em relação à linha de corrida - Até 0.10 cv 

Pernas afastadas na recepção - Até 0.10 cv 

Faltas de recepção nos mortais 

A recepção não é feita em primeiro 
lugar com os pés Elemento nulo. Elemento nulo. Não são atribuídos 

PV, EE e dificuldade. 

Movimentos para manter o equilíbrio 

Ligeiro sobressalto ou ajuste dos pés  Até 0.05 Até 0.10 cv 

Movimentos suplementares dos 
braços Até 0.10 cv 

Movimentos suplementares do tronco 

Até 0.30 
 

Até 0.30 cv 

Passos suplementares  0.1 cv 
 (até 3 passos) 

0.10 cv 
(num máximo de 4 passos) 

Mais de três passos 0.4 cv - 

Grande passo ou salto - 0.20 cv 

Flexão profunda - 0.30 cv 

Apoio no tapete com uma ou duas 
mãos 

Até 0.50 cv 0.50 cv 

Queda no tapete sobre a bacia ou 
joelhos Até 0.50 cv 0.50 cv 

Queda sobre ou contra o aparelho 0.50 cv 0.50 cv 

Faltas de postura do corpo Até 0.20  Até 0.20 cv 

Outras deduções 

Ajuda 0.50 cv 0.50 cv 
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Ao analisar o quadro nº 7 verificamos que nas faltas de postura, de estética e 

de técnica o CP de 2002 apresenta uma maior especificidade em relação aos 

ângulos de afastamento das pernas ou joelhos, de afastamento insuficiente das 

pernas e da rotação nos Gímnicos e Acrobáticos. Com esta medida podem-se 

distinguir os erros mais graves dos menos acentuados, contribuindo para 

diferenciar as ginastas de topo das boas.  

No CP de 2002 verifica-se o aparecimento de faltas de recepção, em todos os 

elementos incluindo a Saída, que até então não existiam. 

Quanto à recepção nos mortais em ambos os CP se a recepção não é 

efectuada em primeiro lugar com os pés o elementos é considerado nulo. 

Nas faltas por execução de movimentos para manter o equilíbrio o CP de 2002 

apresenta mais detalhes nas características das faltas. Por outro lado, o valor 

deduzido em muitos casos passou a ser um valor fixo, não deixando ao critério 

do juiz o intervalo de pontos a deduzir. Com estas medidas, o CP de 2002 

mostra-se mais concreto e menos subjectivo. 
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Quadro nº 8: Tabela das faltas gerais e penalizações - deduções atribuídas para as faltas específicas de 

Composição, Execução e Valor Artístico na trave nos CP de 1997 e 2002. 

TABELA DAS FALTAS GERAIS E PENALIZAÇÕES 

Deduções específicas da trave (Júri B) 

FALTAS CÓDIGO 1997 CÓDIGO 2002 

Faltas específicas de Composição 

Utilização unilateral de 
elementos - 0.50 

- Falta de variedade 0.20 - 

- Falta de elementos acrobáticos 
para a frente/lado e para trás  

- 0.10 cv 

- Uso demasiado de elementos 
de dança do mesmo tipo 
- Mais do que um salto para 
apoio ventral 
- Falta de equilíbrio entre 
elementos acrobáticos e de 
dança 

- 
 
- 
 

Até 0.10 

Até 0.10 
 

0.10 cv 
 

Até 0.10 

Falta de 
- Distribuição progressiva de 
elementos para criar pontos 
culminantes 

 
Até 0.20 

 
Até 0.10 

Uso insuficiente de toda a 
superfície da trave: 
- Falta de um movimento 
próximo da trave (movimento, 
não é necessário ser um 
elemento, próximo da trave com 
uma parte do corpo e/ou cabeça 
a tocar na trave) 

 
 
- 

 
 

0.10 

- Em espaço 0.10 

- Em direcção 
Até 0.20 

0.10 

Faltas específicas de Execução e Valor Artístico 

Terceira corrida 0.50 0.50 

Mais do que um elemento antes 
da entrada (chamada no 
trampolim) 

0.20 0.20 

Apoiar uma perna contra o lado 
da trave 0.20 cv 0.20 cv 

Agarrar-se ao aparelho para 
evitar uma queda 

0.30 cv 0.30 cv 

Pausa para concentração (mais 
do que dois segundos) 0.10 cv 0.10 cv 

Falta de ritmo durante a 
execução das ligações - Até 0.10 

Falta de variação de ritmo e 
tempo 

Até 0.20 Até 0.20 

- Elegância e expressão do 
estilo pessoal 
- Espectacularidade 
- Originalidade da coreografia, 
dos elementos e da combinação 

- 

Até 0.10 
 

Até 0.10 
Até 0.10 
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No CP de 2002 constatamos várias faltas de Composição novas relativamente 

à variedade dos elementos acrobáticos, gímnicos e da utilização da trave. Mais 

uma vez acentuamos a ideia de que no CP de 2002 há uma maior 

objectividade dos critérios. 

Como já mencionamos anteriormente, no CP de 2002 desapareceu a EE 

referente à realização de um elemento (movimento) próximo da trave. No 

entanto, apareceu como faltas específicas de Composição a não execução de 

um movimento próximo da trave e, também uma dedução por utilização de 

mais do que um salto para apoio ventral. O que significa que as ginastas no CP 

de 2002 têm na mesma de apresentar um movimento próximo da trave, mas 

neste caso é o júri B que deduz, em vez do júri A como no CP de 1997. Por 

outro lado, a ginasta não pode realizar mais que um movimento com estas 

características para não descontar. 

No CP de 2002 apenas se constata uma alteração nas faltas de Execução com 

o aparecimento da falta de ritmo durante a execução das ligações. 

Nas faltas específicas de Valor Artístico é que observamos uma alteração 

grande, com três novas faltas, a elegância e expressão do estilo pessoal, a 

espectacularidade e a originalidade da coreografia, dos elementos e da 

combinação. 

A partir do quadro nº 8 elaboramos um novo quadro que mostra sucintamente o 

número de faltas que ao longo dos dois CP apresentam uma dedução mais 

elevada, uma dedução mais baixa e as que surgiram novas no CP de 2002. 
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Quadro nº 9: Variação do nº de faltas ao longo dos CP de 1997 e 2002. 

DEDUÇÃO 
AUMENTOU 

DEDUÇÃO 
DIMINUIU 

NOVAS 
DEDUÇÕES TIPOS DE FALTAS 

1997�2002 1997� 2002 2002 
Faltas de postura, de estética e 

de técnica 4 - 1 

Faltas durante todo o exercício 1  - - 

Faltas de Execução 1 1 2 

Faltas de recepção (todos os 
elementos inclusive Saídas) - - 3 

Faltas de recepção nos Mortais - - - 

Movimentos para manter o 
equilíbrio 3 1 2 

Outras deduções - - - 
Faltas específicas de 

Composição - 1 5 

Faltas específicas de Execução e 
Valor Artístico - - 4 

TOTAL 9 3 17 

 

Após a análise do quadro nº 9 verificamos que há dezassete novas deduções 

no CP 2002, o que demonstra a maior especificidade das deduções, no sentido 

de aumentar a objectividade nos descontos das ginastas.  

Para além disso, nove das deduções aumentaram de valor, sendo em alguns 

casos pelo facto de se passar a deduzir um valor fixo em vez de se deixar ao 

critério do juiz descontar até determinado valor. Este aumento das deduções é 

mais acentuado nas faltas de postura, de estética e de técnica, com quatro 

aumentos e nos movimentos para manter o equilíbrio, com três subidas. Este 

incremento nas faltas sugere a maior exigência na execução correcta dos 

elementos no CP de 2002. 

Relativamente às descidas de valor, do CP de 1997 para 2002, apenas 

aparecem três faltas, o que é pouco relevante. 
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2.3.3. VARIAÇÃO DO NÚMERO DE ELEMENTOS DE DIFICULDADE 

EXISTENTES NA TRAVE - NOS CÓDIGOS DE PONTUAÇÃO DE 1997 E 

2002 

Após uma análise detalhada de todos os elementos correspondentes ao seu 

valor atribuído para cada um deles nos CP de 1997 e de 2002, construímos os 

quadros que se seguem. Nos vários quadros apresentamos os elementos que 

subiram ou baixaram de valor, os que apareceram ou desapareceram ao longo 

dos dois CP (1997 e 2002). 

A partir deste ponto passaremos a utilizar apenas a terminologia usada pelo CP 

2002. 

 

2.3.3.1. ENTRADAS 

O próximo quadro apresenta as Entradas que estão inseridos nos CP de 1997 

e 2002. 

As Entrada tanto podem incidir mais na flexibilidade das pernas ou dos ombros, 

como da força de impulsão e da coordenação na rotação do corpo.  

Quadro nº 10: Variação do número das Entradas ao longo dos CP de 1997 e 2002. 

ENTRADAS 

Nº 

Elementos 
Nº Total Novos Desapareceram 

Subiram de 

Valor 

Desceram de 

Valor 

Valor 1997 2002 2002 2002 2002 2002 

A 17 15 - 2 - - 

B 25 23 2 - 5B�C - 

C 30 29 - 1* 6C�D 1C�B 

D 10 18 3 - - 2D�C 

E 2 3 3 - 1E�Super E 1E�D 
Super E 0 1 - - - - 

Total 84 89 8 3 12 4 
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Após a observação do quadro nº 10, constatamos que ao longo dos anos 

houve um aumento do número de Entradas, surgindo oito novos elementos 

desta categoria: duas Entradas de valor B, três de valor D e, outras três de 

valor E. As Entradas novas D e E têm todas impulsão do trampolim com ou 

sem rotação para a trave. Algumas das Entradas partem de rondada, outros de 

salto de mãos para trampolim para aproveitar a impulsão para realizar um 

elemento para a trave com rotação longitudinal ou transversal. Estas novas 

Entradas apresentam movimentos aéreos, revelando uma maior 

espectacularidade da ginástica na trave, nomeadamente rondada de frente 

para ponta da trave com twist engrupado para a posição de pé sobre a trave 

transversal e rondada de frente para ponta da trave com mortal atrás 

empranchado a duas pernas para a posição de pé sobre a trave. 

Relativamente às variações de valor, em 2001, verificamos uma descida de 

quatro Entradas e uma subida de um maior número, num total de doze 

elementos. 

Ambos os mortais à frente para terminar na posição de pé na ponta da trave 

(em posição engrupado e encarpado) baixaram de valor no CP de 2002, para D 

e para C respectivamente, pelo uso demasiado por parte das ginastas como 

forma de bonificar tanto por ED como acrescentando VL. 

Das Entradas que subiram, seis pertenciam ao valor C e aumentaram para D. 

Destas Entradas, três pertencem a um grupo e outros três a outro grupo. Num 

dos grupos a Entrada refere-se ao apoio invertido com 360º com variação nas 

posições iniciais e finais dos elementos. No outro grupo, a Entrada passa por 

apoio invertido apenas com um braço, na posição até ao apoio invertido, na 

mudança do peso do corpo ou na descida. Esta subida de valor teve como 

objectivo o incentivo às ginastas de apostarem mais nestas Entradas. 

Em relação à rondada de frente para ponta da trave para Mortal atrás 

empranchado com uma pirueta, terminando na a posição de pé sobre a trave 

também subiu de valor, passando a ser atribuído o valor super E, por ser um 
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elemento de alto nível de dificuldade e como forma de motivar as ginastas a 

apresentarem o elemento. 

Deixaram de existir três Entradas, duas delas de valor A e outra Entrada 

passou a estar conotado como Renversement. 

 

2.3.3.2. ELEMENTOS GÍMNICOS/ DANÇA 

Os três quadros seguintes representam os Elementos Gímnicos/Dança que 

contemplam os Saltos Gímnicos, os Pivots/Giros e as Ondas de Corpo. 

Os Elementos Gímnicos/Dança exigem elasticidade, força, amplitude e 

coordenação motora por parte da ginasta, mas também é extremamente 

importante ter uma expressão corporal elegante e feminina. Estes elementos 

expressam, por si só, elegância e feminilidade, no entanto a expressão do 

estilo pessoal de cada atleta pode tornar o gesto ainda mais gracioso. 

Os Elementos Gímnicos/Dança são necessários para preencher EE e PV, mas 

muitas vezes são também executados para obter pontos de bonificação no VA.  

O primeiro grupo que vamos analisar são os Saltos Gímnicos, na qual 

pertencem elementos como enjambé, saltos de carpa, salto de tesoura, 

sissone, salto em extensão, salto de gato e salto engrupado. 
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Quadro nº 11: Variação do número de Saltos Gímnicos ao longo dos CP de 1997 e 2002. 

SALTOS GÍMNICOS 

Nº 

Elementos 
Nº Total Novos Desapareceram 

Subiram 

de Valor 

Desceram de 

Valor 

Valor 1997 2002 2002 2002 2002 2002 

A 12 15 
2 

 
- - - 

B 12 22 5 1 1B�C 1B�A 

C 16 22 7 - - 4C�B 

D 8 16 9 - - 
2D�C 

1D�B 

E 4 4 3 - - 3E�D 
Super E 0 0 - - - - 

Total 52 79 26 1 1 11 

  

Analisando o quadro nº 11 podemos reparar na grande discrepância entre o 

número total do CP de 1997 e de 2002, com cinquenta e dois e setenta e nove 

respectivamente. Esta diferença de vinte e sete elementos deve-se à maior 

pormenorização da descrição dos exercícios, diferenciando os elementos na 

posição transversal e lateral, mas para além disso, em 2002 surgiram muitos 

elementos novos pelo aumento da rotação e realização de elementos com um 

ou dois pés, representando um incremento no total de elementos. 

Apenas um elemento subiu de valor e, em contrapartida onze desceram de 

valor.  

Tanto na carpa com pernas afastadas, como com pernas unidas os elementos 

baixaram de valor na posição lateral, passando a ter valor B, igual ao da 

posição transversal. No caso do salto de carpa na posição lateral com meia 

volta (180º) designado de Borden também desceu para valor C. 

No que diz respeito ao salto engrupado com três quartos de volta (270º) e ao 

salto engrupado com uma perna estendida à frente acima da horizontal com 

meia volta (180º) desceram de valor C para B. 
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No caso do salto engrupado com uma perna estendida à horizontal com 

chamada sobre os dois pés passou a pertencer ao valor A, tal como o mesmo 

elemento com chamada sobre um pé, nos dois CP. 

O aparecimento em 2002 de elementos novos com valor E contribuiu para que 

os elementos do mesmo grupo com grau de dificuldade menor passassem para 

o patamar inferior, sendo-lhes atribuído valor D, como é o caso do salto de 

espargata inclinando o tronco atrás, com ângulo de afastamento de 180º (Yang 

Bo) e o salto enjambé com troca de pernas com afastamento de 180º e meia 

volta (180º). 

Por fim, o salto engrupado com uma perna estendida à frente acima da 

horizontal com meia volta (180º) e chamada a dois pés sofreu uma alteração 

mais brusca, deixando de valer D para passar a adquirir um valor B. 

Dos vinte e seis elementos novos, nove pertencem ao valor D, sete ao valor C, 

cinco ao B, três ao valor B e dois ao valor A.  

Doze dos elementos novos fazem parte dos saltos de carpa com afastamento 

lateral das pernas para apoio das mãos para posição de cavalo, apoio facial ou 

com voltas de apoio atrás com ângulos de rotação que vão desde 90º até 360º. 

Os elementos novos situam-se entre o valor B e o valor D. 

Apareceram também dois saltos de tesoura à frente com pernas estendidas 

com número de voltas distintos. 

Notamos que alguns elementos se juntaram a outros, formando um grupo 

diferente do código de 1997. Em 1997, os saltos de espargata que estavam 

associados ao salto com afastamentos laterais das pernas passaram a 

pertencer ao grupo dos saltos enjambé. Também os saltos engrupados e os 

saltos engrupados com uma perna estendida à frente acima da horizontal se 

uniram no CP de 2002 para pertencer a um só grupo.  

Em 2002, os saltos com afastamento lateral das pernas com ângulos de 

afastamento de 180º desapareceram, permanecendo os saltos semelhantes 
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designados saltos de carpa e salto com afastamento lateral das pernas com 

ângulo no mínimo de 150º. 

No quadro seguinte observamos as variações do número de Pivots/Giros 

existentes nos dois CP, que se enquadram nos Elementos Gímnicos 

caracterizados pela rotação em torno do eixo longitudinal do corpo sobre um 

membro inferior. 

Quadro nº 12: Variação do número de Pivots/Giros ao longo dos CP de 1997 e 2002. 

PIVOTS/GIROS 

Nº 

Elementos 
Nº Total Novos Desapareceram 

Subiram de 

Valor 

Desceram 

de Valor 

Valor 1997 2002 2002 2002 2002 2002 

A 5 3 - 1 1A�B - 

B 9 6 1 4 1B�C - 

C 5 9 3 - - - 

D 5 6 1 - - - 

E 2 1 - 1 - - 
Super E 0 0 - - - - 

Total 26 25 5 6 2 0 

 

Após a análise do quadro nº 12 podemos verificar que no CP em 1997 

apresenta vinte e seis elementos, mais um que em 2002.  

Observamos que a quantidade de elementos novos introduzidos é de cinco e 

que desapareceram do CP de 1997 para 2002 seis elementos. Dois dos 

elementos novos surgem por aumentar a rotação mais de 360º do Pivot/Giro 

em avião sobre o joelho. Entretanto, aparece outro Pivot/Giro novo, de 360º 

segurando a perna livre com a mão, acima da horizontal desde o início até ao 

final de rotação (Cuncova). Surgem no CP de 2002 os dois Pivots/Giros sobre 

uma perna com a coxa da perna livre acima da horizontal atrás com 360º e 

540º.  
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Em 2002 desapareceram Pivots/Giros na posição de sentado com qualquer 

tipo de rotação. E, os Pivots/Giros na posição de deitados dorsal e facial 

passaram a pertencer ao mesmo grupo. 

Por outro lado, deixou de existir o Pivot/Giro de 720º sobre uma perna com a 

coxa acima da horizontal.  

Dois Pivots/Giros passaram a ser atribuídos com um valor superior, é o caso do 

Pivot/Giro “ponglé” de 180º em posição de grande afastamento das pernas sem 

tocar a trave com a perna livre que passou de valor B para C, pela sua 

dificuldade na execução correcta. 

O quadro que se apresenta seguidamente refere-se ao grupo de elementos 

Ondas do Corpo. 

Quadro nº 13: Variação do número de Ondas do Corpo ao longo dos CP de 1997 e 2002. 

ONDAS DO CORPO 

Nº 

Elementos 
Nº Total Novos Desapareceram 

Subiram de 

Valor 

Desceram de 

Valor 

Valor 1997 2002 2002 2002 2002 2002 

A 3 3 - - - - 

B 4 4 - - - - 

C 0 0 - - - - 

D 0 0 - - - - 

E 0 0 - - - - 
Super E 0 0 - - - - 

Total 7 7 0 0 0 0 

 

Como se pode constatar no quadro nº 13, nas Ondas do Corpo não surge 

nenhuma alteração ao longo dos CP. 

Para além disso, as Ondas do Corpo apenas se encontram entre os valores A 

e B, porque são de simples execução e apresentam-se mais como elementos 

estéticos. 
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2.3.3.3. ELEMENTOS ACROBÁTICOS 

Os quadros seguintes referem-se à variação, ao longo dos dois CP, dos 

Elementos Acrobáticos que são constituídos por Posições de Equilíbrio, 

Rolamentos, Renversements e Mortais. 

Vamos iniciar com as Posições de Equilíbrio, em que a ginasta tem de 

permanecer imóvel numa posição durante dois segundos. 

Quadro nº 14: Variação do número de Posições de Equilíbrio ao longo dos CP de 1997 e 2002. 

POSIÇÕES DE EQUILÍBRIO 

Nº 

Elementos 
Nº Total Novos Desapareceram 

Subiram de 

Valor 

Desceram de 

Valor 

Valor 1997 2002 2002 2002 2002 2002 

A 9 9 - - - - 

B 5 6 1 - - - 

C 9 7 1* 3 - - 

D 2 4 2 - - - 

E 0 0 - - - - 
Super E 0 0 - - - - 

Total 25 26 4 3 0 0 

* Em 1997 já existia este elemento, mas no grupo dos Renversements. 

 

Em relação às Posições de Equilíbrio existiam vinte e cinco em 1997 e em 

2002 o CP contém mais um elemento, no que diz respeito ao número total de 

elementos.  

Ao longo dos anos, o valor atribuído aos elementos não sofreu qualquer 

alteração.  

Em 2002, surgiram quatro elementos novos, que em nenhum caso são 

elementos completamente novos, mas sim elementos que sofreram alguma 

alteração relativamente aos já existentes na posição do corpo, na rotação 

realizada ou na posição lateral da trave, como é o caso do exercício de saltar 

atrás (chamada para flic atrás) com três quartos de volta (270º) para apoio 

invertido lateral em sustentação de dois segundo com o nome de Omelianchik; 

da aranha atrás na posição lateral para apoio invertido sobre um braço é 
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denominado Sahposhnikova. Para acrescentar a estes elementos, também 

surgiu no CP de 2002 o elemento de saltar atrás (chamada para flic atrás) com 

90º para apoio invertido lateral (dois segundos) que já existia no CP de 1997 

como Renversements. 

E, três elementos desapareceram em 2002, dois deles pertenciam o mesmo 

grupo e foram suprimidas as rotações de 90º a 360º do elemento que 

permaneceu sem rotação. No outro elemento extinguido foi na rotação de 180º 

no elemento de saltar atrás com meia volta para apoio invertido transversal 

com sustentação de dois segundos, que passou a ser conotado na categoria 

dos Posição de Equilíbrio, todavia, surgiu um elemento do mesmo grupo com 

90º e 270º, mantendo-se nos Renversements 

No quadro que se segue pode observar-se a análise relativa aos Rolamentos, 

que são essencialmente elementos de dificuldade reduzida. 

Quadro nº 15: Variação do número de Rolamentos ao longo dos CP de 1997 e 2002. 

ROLAMENTOS 

Nº 

Elementos 
Nº Total Novos Desapareceram 

Subiram de 

Valor 

Desceram de 

Valor 

Valor 1997 2002 2002 2002 2002 2002 

A 7 4 - - 3 A�B - 

B 6 9 - - - - 

C 3 2 - 1 - - 

D 0 0 - - - - 

E 0 0 - - - - 
Super E 0 0 - - - - 

Total 16 15 0 1 3 0 

 

Está bem patente no quadro nº 15 que o número de Rolamentos existentes na 

trave é reduzido e as alterações são pequenas ao longo dos dois CP. Apenas 

desapareceu um elemento, o salto de peixe e três rolamentos laterais 

diferentes posições do corpo (engrupado, encarpado e estendido) subiram de 

valor A para B. 
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No quadro seguinte passamos a considerar a variabilidade dos 

Renversements, que são todos os Elementos Acrobáticos com passagem por 

apoio invertido, com ou sem apoio das mãos, com ou sem voo.  

Quadro nº 16: Variação do número de Renversements ao longo dos CP de 1997 e 2002. 

RENVERSEMENTS 

Nº 

Elementos 
Nº Total Novos Desapareceram 

Subiram de 

Valor 
Desceram de Valor 

Valor 1997 2002 2002 2002 2002 2002 

A 10 10 - - - - 

B 18 15 - - 4 B�C - 

C 16 17 3 3 1 C�D 1C�B 

D 5 9 3 1 -  

E 3 1 - 1 - 1E�D 
Super E 0 0 - - - - 

Total 52 52 6 5 5 2 

* Em 1997 já existia este elemento, mas no grupo das Entradas e com valor diferente. 

 

Após a análise do quadro anterior, observamos que o número total de 

elementos se manteve apesar de haver algumas alterações. Em 2002 

desapareceram cinco Renversements e surgiram seis novos elementos, nos 

valores C e D. 

 

No grupo que contempla todas as aranhas à frente, atrás ou roda com rotação 

em apoio invertido, desapareceu a rotação de 540º e surgiu a de 360º. 

Também surgem elementos novos que são variações pequenas de elementos 

pré-existentes, como é exemplo a rondada sem mãos sobre as duas pernas 

agora também em posição lateral e o Auerbach encarpado. 

A elevação a apoio invertido lateral – aranha à frente para posição de pé lateral 

sobre as duas pernas (Phillips) passou a pertencer à categoria dos 

Renversements, em vez das Entradas e no CP de 2002 subiu para valor D.  

Quatro dos cinco valores que subiram estão inseridos em 2002 no valor C, 

nomeadamente o flic atrás com uma perna, também com pernas juntas e ainda 
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flic Auerbach, todos sobre um braço, diferenciando o nível de dificuldade 

destes elementos com apoio de ambos os braços ou apenas um. 

No próximo quadro vamos analisar as alterações que se verificaram ao longo 

dos dois CP, em relação aos Mortais, que são executados pelas ginastas de 

forma a preencherem as EE e para obterem pontos de bonificação. 

Quadro nº 17: Variação do número de Mortais ao longo dos CP de 1997 e 2002. 

MORTAIS 

Nº 

Elementos 
Nº Total Novos Desapareceram 

Subiram de 

Valor 

Desceram de 

Valor 

Valor 1997 2002 2002 2002 2002 2002 

A 0 0 - - - - 

B 2 3 - - 2B�C  

C 8 9 2 - - 3C�B 

D 4 5 - - - - 

E 6 5 1 - 1E�Super E 1E�D 
Super E 0 1 - - - - 

Total 20 23 3 0 3 4 

 

Em 2002, o CP apresenta mais três mortais do que em 1997, e a sua evolução 

ao longo dos dois CP apresenta-se por três Mortais novos, três elementos que 

subiram de valor e outros quatro que desceram. 

Dos Mortais novos que surgiram encontram-se dois no valor C (mortal à frente 

engrupado com chamada sobre um pé para a posição de pé e mortal Auerbach 

encarpado) e um no valor E (Twist engrupado).  

Verificamos que o Mortal à frente encarpado desceu para valor D, passando a 

valer tanto como o engrupado, na posição lateral e transversal.  

Em contrapartida, o Mortal atrás engrupado subiu de valor de B para C, tal 

como o Mortal Auerbach engrupado e, o Mortal atrás empranchado com uma 

pirueta alcançou o valor máximo de super E. 
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Ou seja, notou-se que os Mortais que sofreram alterações de valor, sendo-lhes 

atribuído um valor superior, estavam associados aos mortais atrás e os que 

desceram de valor encontram-se na categoria de Mortais à frente. 

 

2.3.3.4. SAÍDAS 

Finalmente, vamos analisar o último quadro que contempla as Saídas da trave. 

Nos Concursos de Qualificação, Final por Equipas e Concurso Individual 

Múltiplo, a Saída tem de ser no mínimo C e no Concurso Final por Aparelhos é 

exigido à ginasta um elemento de valor igual ou superior a D, para cumprir a 

EE. 

Quadro nº 18: Variação do número de Saídas ao longo dos CP de 1997 e 2002. 

SAÍDAS 

Nº 

Elementos 
Nº Total Novos Desapareceram 

Subiram de 

Valor 

Desceram 

de Valor 

Valor 1997 2002 2002 2002 2002 2002 

A 21 22 1 2 - - 

B 20 16 2 4 2B�C 2 B�A 

C 17 12 - 3 1 C�D 2 C�B 

D 10 9 1 1 - 1D�C 

E 5 5 2 - 2 E�Super E  
Super E 0 2 - - - - 

Total 73 66 6 10 5 5 

 

Após a realização do quadro podemos constatar que em 2002, o CP passou a 

ter menor quantidade de Saídas que em 1997 (setenta e três e sessenta e seis, 

respectivamente).  

Verificamos que dez das Saídas que pertenciam à categoria do CP de 1997 

desapareceram e apenas surgiram seis novos. 

Das dez Saídas que desapareceram, quatro eram de valor B, outras quatro de 

valor C, duas de valor A e uma de valor D. 
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Todas as Saídas de roda sem mãos com ou sem rotação deixaram de 

pertencer ao CP de 2002.  

Também desapareceram três Saídas com rotação intermédia à já existente, ou 

seja Mortal Auerbach engrupado, encarpado e empranchado com 180º na 

ponta da trave, permanecendo no CP de 2002 os mesmos Mortais sem rotação 

e com 360º.   

Observamos também no quadro nº 18 que subiram cinco Saídas no CP de 

2002, passando dois para valor C, um para valor D e dois para o nível máximo 

de valor (Super E). Em 2002 o código continha o Mortal Auerbach encarpado na 

ponta da trave com valor C, o Mortal empranchado na ponta da trave com valor 

D de forma a incentivar os Mortais Auerbach na ponta da trave. Neste CP 

surgem como Saídas de valor de dificuldade máximo o Duplo Twist e Duplo 

Mortal à frente, incentivando as ginastas a apresentarem Saídas com uma 

espectacularidade peculiar. 

Por último, cinco Saídas, todas no mesmo grupo desceram de valor, ou seja os 

Mortais Auerbach engrupados e empranchados ao lado da trave com 180º, 

360º e o empranchado com 720º. Esta descida de valores deve-se à exagerada 

utilização por parte das ginastas, daí o CP de 2002 se ter adaptado às 

circunstâncias actuais e pretender com esta alteração motivar a apresentação 

de outras Saídas. 
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2.3.4 SÍNTESE DA COMPARAÇÃO E ANÁLISE DOS CÓDIGOS DE 

PONTUAÇÃO DE GAF DA FIG DE 1997 E 2002 

Através da análise e comparação dos CP de 1997 e 2002 podemos 

perspectivar algumas evoluções da GAF e tendências do seu desenvolvimento. 

Apesar do nosso estudo se debruçar sobre a trave, também analisamos 

aspectos gerais da modalidade que são comuns a todos os aparelhos e 

podemos tirar ilações que contemplam a GAF. 

Iniciando pela composição do Júri de Aparelhos, verificamos que as funções 

dos juízes e a estrutura fundamental da composição dos juízes têm-se mantido 

ao longo dos anos. Essencialmente temos dois grupos de juízes, um incumbido 

de verificar se as ginastas preenchem todos os requisitos específicos ao 

aparelho e se apresenta os elementos e ligações de elevado grau que lhe 

poderão dar pontos de bonificação, calculando a NP – Júri A. Outro grupo de 

juízes destinado a deduzir as faltas cometidas pelas ginastas durante o 

exercício – Júri B. Neste último, ao longo dos anos notamos numa maior 

especificidade das faltas com o intuito de tornar a avaliação mais objectiva. 

Em relação à Componente de Avaliação já observamos uma alteração 

significativa no sentido de equilibrar os valores totais da Nota A e B, ou seja, 

entre o exercício que a ginastas se propõem a alcançar e a forma como o 

executam. 

Nas PV notamos que em 2002 há um estabelecimento de parâmetros, 

distinguindo os elementos que têm o mesmo número, mas que são 

considerados diferentes, o que expressa um aumento de objectividade na 

avaliação. Ainda em relação às PV, em 2002 o código deixou de conter o valor 

D, passando este a pertencer somente aos pontos de bonificação. 

Pela análise realizada ao desenvolvimento das directrizes para as EE na trave 

notamos em 2002 uma maior preocupação com a diversidade dos exercícios 

das ginastas, pois foi estabelecido que os elementos não podem ser repetidos 

para cumprir outra EE.  
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Em 1997 verificamos que se altera a nomenclatura, deixando de se denominar 

Série Mista e passando a chamar-se Ligação Directa de Dança ou 

Dança/Acrobática, podendo esta ser constituída por apenas Elementos 

Gímnicos ou estes juntamente com elementos Acrobáticos. Os elementos de 

Dança são caracterizados por movimentos que manifestam grande elegância, 

graciosidade, amplitude e flexibilidade, bem característicos da Trave. 

A Série Acrobática de dois ou mais elementos exigida em 1997 sofreu 

mudanças na sua constituição, pois passou a ser exigido uma Série Acrobática 

de dois ou mais elementos com voo, em que um tem que ser um Mortal ou um 

Elemento Acrobático com voo e sem apoio das mãos executados sobre a trave. 

Esta medida salienta a ideia de tornar a modalidade mais atractiva e com maior 

espectacularidade, já que os elementos sem apoio das mãos aparentam um 

risco mais elevado e, como consequência, um grau de dificuldade acrescido. 

Nos Pivots/Giros no CP de 2002 especificou-se os apoios do pé e do joelho na 

realização do movimento como EE.  

As alterações que surgem da evolução do VA têm consequências imediatas 

nos exercícios das ginastas, levando-as a terem de executar um maior número 

de elementos e ligações especiais de alto nível de dificuldade para atingirem a 

bonificação máxima. Isto porque, o valor atribuído a esta componente de 

avaliação passou de 1.00 ponto para 1.20 pontos e como consequência, a Nota 

base desceu também duas décimas (de 9.00 p. para 8.80 p.). 

Por outro lado, o número de ligações diminuiu, algumas que valiam 0.20 pontos 

passaram para 0.10 pontos e outras aumentaram o nível de dificuldade, o que 

dificulta a obtenção de pontos de bonificação por LE. 

Este aumento progressivo na dificuldade de atingir o valor total da bonificação 

leva a uma dificuldade de aceder aos mais elevados resultados. A tendência da 

GAF, tal como qualquer outra modalidade, é a de adaptar os seus 

regulamentos às performances dos atletas, de modo a aumentar o grau de 

exigência, de forma a distanciar as ginastas de topo das boas e, ao mesmo 
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tempo promovendo o espectáculo. Com estas medidas, a nota máxima tornou-

se mais difícil de atingir, exigindo às ginastas a realização de exercícios mais 

ricos de ED elevados para a obterem da NP de dez pontos. 

No CP de 2002 introduziu-se os elementos da categoria Super E que valem 0.30 

pontos e que no código anterior valiam E. No entanto, o código na trave contém 

uma Entrada (Rondada de frente para a ponta da trave com Mortal atrás 

empranchado com 360º para a posição de pé sobre a trave), um Mortal (Mortal 

atrás empranchado com 360º) e duas Saídas (duplo Mortal à frente engrupado 

e Duplo Twist) com valor Super E. Apesar de apenas existirem quatro elementos 

no código, este facto serve de motivação à apresentação destes elementos nos 

exercícios das ginastas, promovendo a admiração e atracção dos 

espectadores. 

Uma grande vantagem que surgiu no no CP de 2002 foi o facto dos ED de 

valor D, E e Super E poderem substituir um elemento de dificuldade A, B ou C 

que falte e simultaneamente receberem pontos de bonificação, o que leva a 

uma maior flexibilidade na elaboração dos exercícios. Assim, também há uma 

maior focalização nos elementos e LE de maior grau de dificuldade, podendo 

suprimir elementos mais simplificados e com reduzido fascínio para o público. 

Entretanto, o CP em 2002 aumentou a margem de aceitação dos ED que 

apresentem falhas, ou seja ainda são contados para bonificação os ED que 

apresentem falhas até 0.30 pontos e em 1997 só eram aceites com o seu valor 

até 0.20 pontos de deduções. Esta medida parece incentivar as ginastas a 

executarem elementos cada vez mais complexos e mais espectaculares, no 

entanto dá a entender que permite que as ginastas arrisquem mais, 

incentivando-as a realizarem elementos sem uma perfeição técnica máxima e 

com possibilidades de pôr a sua integridade física em risco.    

A evolução das Componentes da Nota B nos dois CP em análise tem sido no 

sentido de privilegiar cada vez mais a variedade dos elementos; na utilização 

da superfície da trave no seu espaço e sua direcção; na originalidade, 
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elegância e estilo pessoal das ginastas e espectacularidade dos elementos 

apresentados.   

Em 2002 na Componente da Nota B surge um maior número de Faltas Gerais 

e Penalizações, especialmente em relação à Composição e Valor Artístico.  

Na Composição, as ginastas são penalizadas pela falta de variedade dos 

elementos (da direcção dos elementos acrobáticos, de elementos de dança do 

mesmo tipo).  

Relativamente ao Valor Artístico, o código em 2002 passa a especificar as 

deduções correspondentes a este parâmetro, ou seja, elegância e expressão 

do estilo pessoal, espectacularidade, originalidade da coreografia, dos 

elementos e da combinação. A partir de 2002, os juízes B devem preencher a 

folha de nota com as deduções para a soma das deduções para as Faltas 

Gerais, Faltas Específicas a ajudas e separadamente para a soma das Faltas à 

Expressão Artística. 

Por outro lado, em 2002 surgiram dezassete novas deduções no sentido de 

apelar a uma maior objectividade e precisão na avaliação dos exercícios. 

Na Componente da Nota B ao longo dos anos tem sido no sentido de privilegiar 

cada vez mais a diversidade, a originalidade e a expressão artística nos 

exercícios das ginastas. 

Relativamente à análise de todos os elementos presentes nos CP e do seu 

respectivo valor iremos fazer comparações entre os Saltos Gímnicos, 

Renversements e Morais e também a comparação das Entradas e Saídas. 

Constatamos que existem alterações ao longo dos CP quanto ao número de 

Elementos Gímnicos, Acrobáticos, Saídas e Entradas no que diz respeito aos 

elementos que subiram, desceram de valor, aos elementos novos e os que 

desapareceram. 

A preocupação de procurar elementos diferentes e de grau elevado de 

dificuldade para obtenção de pontos de valor leva ao aparecimento de 
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elementos novos, que na sua maioria apresentam maior dificuldade do que os 

já existentes no mesmo grupo. Estes elementos novos apresentam um 

aumento de rotação essencialmente longitudinal, mas também transversal e 

diferentes posições do corpo, o que é fruto de um trabalho árduo e persistente 

das ginastas no sentido de aumentarem a amplitude e altura dos elementos. 

Desde o início da história da ginástica que se tem dado uma enorme mudança 

nos movimentos das ginastas, sendo estes com maior velocidade, maior altura 

e amplitude, tentando constantemente ultrapassar o limite das leis da física e 

das propriedades do corpo. No entanto, também observamos que apareceram 

bastantes elementos novos com rotações intermédias às já existentes e que 

alguns elementos novos são fruto de uma maior especificação do próprio 

código, no que diz respeito à posição transversal e lateral na trave. 

Em 2002, surgiram trinta e um Elementos Gímnicos novos, em que vinte e seis 

pertenciam aos Saltos Gímnicos. Do total de Saltos Gímnicos que apareceram, 

nove deles de valor D, sete de valor C e cinco de valor B. Podemos relacionar 

o aparecimento de seis elementos de valor C, com os VL que contemplam três 

C para bonificação de 0.20 ponto. Com maior escolha de elementos B, C, D e 

E mais fácil será obter pontos de bonificação por VL.  

Relativamente aos treze elementos novos nos elementos Acrobáticos, seis 

pertencem aos Renversements, três aos Mortais e outros quatro às Posições 

de Equilíbrio. Nos Renversements três são de valor C e três de valor D e nos 

Mortais, dois valem C e um vale E. Nos Mortais os elementos que aparecem 

são de grau mais elevado que os existentes do mesmo grupo, já nos 

Renversements dois dos seis elementos apresentam dificuldade intermédia na 

rotação ou na posição final do corpo (na lateral), relativamente aos elementes 

já existentes.  

Nas Entradas surgiram oito elementos novos em que seis são de grau de 

dificuldade elevado (dois de valor B, três de valor D e três de valor E).  

Constatamos também que alguns elementos desapareceram do CP de 2002 e 

as causas para que tal aconteça advêm do facto de já existirem elementos 
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mais simples e mais complexos, daí não haver necessidade deste intermédio 

para serem considerados como ED. A estes casos refere-se alguns 

Pivots/Giros, Renverseents e Saídas, sendo exemplo do pivot com 180º em 

prancha facial com perna livre acima da horizontal durante a rotação (valor B) 

ou aranha à frente, atrás ou roda com 540º em apoio invertido (mas em 2002 

aparece o mesmo elemento com 360º e permanece o de 720º) ou a Saída de 

Mortal à frente encarpado com uma pirueta com chamada a dois pés 

(permanecendo o Mortal engrupado e empranchado). 

Por outro lado, o código acompanha a evolução da ginástica ao longo dos anos 

e, por vezes há necessidade de extinguir determinados elementos por terem 

caído em excessiva apresentação, criando monotonia e falta de diversidade 

duns exercícios para os outros como é o caso dos Mortais Auerbach 

engrupado, encarpado e empranchado com 180º na ponta da trave. Por outro 

lado alguns elementos desaparecem por não se adequarem aos objectivos 

actuais da GAF, nomeadamente aqueles elementos com rotações intermédias. 

Outros ainda, deixaram de existir pela modificação do próprio código, como é o 

caso da alteração feita nas EE na Trave em 2002, em que o Pivot/Giro tem de 

ser executado com o pé ou joelho e, por isso desapareceram os Pivots/Giros 

sentados. 

Não se pode afirmar que desapareceram, mas certos elementos uniram-se no 

mesmo grupo, obrigando à procura de elementos mais diversos. Em 2002, os 

Elementos de Dança do tipo engrupado com uma perna estendida à frente na 

horizontal foram considerados o mesmo elemento dos do tipo engrupado com 

pernas unidas. Também os Pivots/Giros em posição engrupada sobre uma 

perna passaram a pertencer ao mesmo grupo dos Pivots/Giros em avião sobre 

o joelho, levando as ginastas a procurarem outros saltos diferentes.   

As razões que encontramos para a descida de valores dos elementos estão 

relacionadas com a evolução da performance das ginastas ao longo dos anos, 

o que obriga a um ajuste adequado do valor dos elementos consoante o seu 

desempenho. O que até então se apresentava como sendo um elemento de 
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dificuldade elevada, ao se tornar “moda” passa a ser utilizado por várias 

ginastas e, consequentemente os exercícios tornam-se muito repetitivos. Daí a 

necessidade de baixar de valor, fazendo com que as ginastas passem a 

recorrer a outros elementos diferentes e de dificuldade mais elevada.  

Os onze Saltos Gímnicos que desceram de valor em 2002 representam bem o 

que acabámos de referir. No caso do salto engrupado com uma perna 

estendida à frente acima da horizontal na posição transversal à trave com meia 

volta baixou de valor C para B e o mesmo elemento na lateral desceu de D 

para B. Para além disso, passaram a pertencer ao grupo dos saltos 

engrupados como foi mencionado anteriormente. Isto só demonstra a 

constante utilização deste elementos, que se não sofressem alterações levaria 

a uma saturação e desmotivação do público pela GAF. 

A realização do código exige uma remodelação para que se encaixem os 

elementos novos e antigos nos valores adequados, como se pode comprovar 

através de três mortais passarem a valer B por surgir um Mortal semelhante, 

mas com chamada a um pé e posição final de pé em vez de sentado.  

Nas Saídas, três Mortais Auerbach baixaram não só pelo aparecimento dum 

mortal Aeurbach empranchado com maior rotação longitudinal (900º) ao lado 

da trave (Khorkina), mas também pela exagerada utilização nos exercícios das 

ginastas. Dois dos mortais cumpriam a EE da saída por valerem C e D e, com 

esta descida as ginastas têm que procurar elementos de Saída diferentes ou 

mais difíceis. 

A subida de valor dos elementos ajusta-se à evolução da ginástica e tem como 

objectivo aumentar a diversidade, encorajando as ginastas a praticarem 

elementos diferentes, atractivos e espectaculares. Por sua vez, muitos destes 

elementos caíram em desuso pela existência de elementos de menor 

dificuldade que também cumpriam as EE ou pontos de bonificação que as 

ginastas necessitavam. Com esta subida de valor pretende-se que elementos 

atractivos sejam novamente utilizados. As Entradas foram as que sentiram 

mais esta mudança, apresentando doze subidas (cinco para valor C, seis para 
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valor D, uma para Super E). Nos Elementos Acrobáticos onze elementos subiram 

de valor, em que cinco foram Renversements contra um total de três Elementos 

Gímnicos.  

De seguida vamos apresentar a figura nº 3 onde podemos observar o total de 

Entradas e Saídas que sofreram alterações ao longo dos códigos de 1997 para 

2002. 
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Figura nº 3: Total de Entradas e Saídas que Desceram ou Subiram de Valor e Novos que surgiram nos 

CP de 2002. 

Como síntese podemos verificar que há onze novas Entradas e que doze 

subiram, contra quatro que desceram, podendo-se afirmar que no CP de 2002 

pretende-se motivar as ginastas para a execução de Entradas de valor C, D e 

E.  

Quanto às Saídas verifica-se a mesma quantidade de descida, subida de Valor 

e aparecimento de elementos novos. Importante será afirmar que apareceram 
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duas Saídas E e que dois elementos subiram para Super E, representando um 

incentivo para as ginastas apresentarem Saídas de maior valor. 

A figura nº 4 representa os Saltos Gímnicos, Renversements e Mortais que 

sofreram alterações dum CP para o outro (1997 para 2002). 
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Figura nº 4: Total de Saltos Gímnicos, Renversements e Mortais que Desceram ou Subiram de Valor e 

Novos que surgiram nos CP de 2002. 

 

Podemos verificar que os Saltos Gímnicos em relação aos Renversements e 

Mortais são os que sentiram maior mudança do CP de 1997 para 2002, tanto 

no desaparecimento de elementos, como no aparecimento de novos 

elementos. Nos Renversements surgiram seis novos elementos e cinco 

subiram de valor. Por fim, nos Mortais, que são em menor quantidade que os 

Saltos Gímnicos e Renversements, desceram de valor quatro elementos, três 

subiram de valor e outros três são novos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Realizamos um estudo aprofundado de todos os exercícios de competição 

apresentados pelas oito melhores ginastas nas Finais de Trave nos JO de 

Sydney (2000) e de Atenas (2004), com o intuito de analisar de que forma as 

alterações dos CP de 1997 e 2002, apresentadas na revisão da literatura, 

conduziram à evolução do desempenho das ginastas nos exercícios de Trave. 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra do trabalho é constituída pelas oito finalistas do Concurso III, das 

Finais de Trave dos respectivos JO, o que corresponde a um total de dezasseis 

ginastas. 

No próximo quadro vamos apresentar a caracterização da amostra do nosso 

estudo, com o respectivo nome e classificação das oito ginastas nos 

respectivos JO. 

Quadro nº 19: Caracterização da Amostra. 

SYDNEY 2000 ATENTAS 2004 

Ginastas Nac. Class. Ginastas Nac. Class. 

Ginasta nº 1 CHN 1º Ginasta nº 1 ROM 1º 

Ginasta nº 2 RUS 2º Ginasta nº 2 USA 2º 

Ginasta nº 3 RUS 3º Ginasta nº 3 ROM 3º 

Ginasta nº 4 ROM 4º Ginasta nº 4 RUS 4º 

Ginasta nº 5 UKR 5º Ginasta nº 5 USA 5º 

Ginasta nº 6 ROM 6º Ginasta nº 6 CHN 6º 

Ginasta nº 7 CHN 7º Ginasta nº 7 CHN 7º 

Ginasta nº 8 USA 8º Ginasta nº 8 AUS 8º 

Total de Ginastas 8 Total de Ginastas 8 

16 Ginastas 

 

Escolhemos esta amostra pelas ginastas serem as finalistas da trave em cada 

JO e, consequentemente as melhores ginastas. 
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3.2. METODOLOGIA 

Após a observação dos vídeos dos JO de Sydney 2000 e Atenas 2004, 

procedemos à identificação de todos os elementos executados pelas ginastas e 

com base nos CP respectivos aos JO e realizamos uma análise pormenorizada 

dos exercícios apresentados pelas ginastas. 

Uma vez analisados e registados todos os exercícios das ginastas em símbolos 

procedemos à classificação dos elementos relativamente ao valor de 

dificuldade que lhes era atribuído, analisamos se os exercícios cumpriam todas 

as PV e EE relativas à Trave. De seguida, calculamos a NP, averiguando a 

quantidade de ED, sem falhas graves, que cada ginasta continha e as LE 

existentes para a obtenção de pontos de bonificação para aumentar o VA. Por 

fim, calculamos as deduções administradas pelo Júri B, através da subtracção 

da NF à NP. Nos JO de Sydney 2000 não tivemos acesso às NP, por isso 

optamos por calcular as NP de todas as ginastas destes Jogos. Em seguida 

procedemos para os dois JO ao cálculo das deduções por execução, através 

da fórmula atrás descrita.  

Através dos dados obtidos, seleccionamos todas as informações necessárias 

para indicar a evolução do CP e do desempenho das ginastas nos exercícios 

da Trave nos JO em estudo, como passamos a demonstrar: 

- Número de Elementos de Valor A, B, C, D, E e Super E apresentados; 

- Número de Entradas e Saídas apresentados e respectivo Valor atribuído; 

- Número de Saltos Gímnicos, Renversements e Mortais apresentados e 

respectivo Valor atribuído; 

- Relação entre as Saídas apresentadas com as alterações do seu Valor nos 

CP em estudo; 

- Relação entre as Saltos Gímnicos, Renversements e Mortais mais 

apresentadas com as alterações do seu Valor nos CP em estudo; 
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- Exigências Específicas e sua relação com os elementos apresentados; 

- Valor Aditivo: 

oo  Número Total de Ligações Especiais e Elementos de Dificuldade 

apresentados para Valor Aditivo e o seu respectivo Valor; 

oo  Ligações Especiais mais apresentadas; 

oo  Relação entre o Valor Aditivo obtido pelas ginastas e o Valor Aditivo 

máximo permitido pelos CP; 

- Composição, Execução e Valor Artístico (Nota B); 

- Notas de Partida e Notas Finais. 

Relativamente aos procedimentos para análise dos dados, realizamos o 

somatório dos totais obtidos para as oito ginastas em cada JO, e nalguns casos 

efectuamos a média aritmética relativamente aos valores encontrados para as 

oito ginastas, apresentando o desvio-padrão e os valores mínimo e máximo. No 

caso do Valor Aditivo calculamos especificamente a percentagem do valor 

obtido pelas oito ginastas em relação ao total do Valor Aditivo permitido pelo 

respectivo CP. 

A nomenclatura utilizada foi a vigente no CP mais recente (2002) de modo a 

ser mais simples e claro na apresentação e discussão dos resultados. 

A análise dos dados recolhidos foi efectuada com a supervisão de uma juiz 

credenciada de GAF. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Decidimos apresentar e discutir os resultados no mesmo capítulo por haver 

poucas referências bibliográficas relativas a este tema, de forma a evitar 

repetições escusadas sobre os assuntos em questão. 

De seguida, vamos apresentar os resultados obtidos relativamente à evolução 

do desempenho das ginastas provenientes da observação e análise dos vídeos 

do concurso III – Final por Aparelhos de Trave nos JO de Sydney 2000 e 

Atenas 2004. 

 

4.1. ELEMENTOS DE DIFICULDADE / PARTES DE VALOR 

Na figura que se segue apresentamos a quantidade de ED de valor A, B, C, D, 

E e Super E que as oito ginastas na Final de Trave apresentaram nos JO de 

Sydney 2000 e Atenas 2004. 
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Figura nº 5: Número Total de Elementos de Valor A, B, C, D, E e Super E apresentados nas Finais de Trave 

dos JO de Sydney e Atenas. 
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Podemos observar uma redução do número total de elementos de valor A e B 

devido à alteração do último CP em que as dificuldades D, E e Super E podem 

substituir uma PV em falta e simultaneamente as ginastas receberem pontos 

de bonificação, tal como observa Menezes Cunha (2004), no aparelho do Solo. 

Por esta razão, nos JO de Atenas 2004, não se justificava realizar tantos 

elementos (A, B e C), por não contribuírem para a obtenção de pontos de 

bonificação. Nos JO de Sydney dos elementos de valor A onze são Saltos 

Gímnicos e sete são Pivots/Giros e dos elementos de valor B vinte são 

Renversements e catorze são Saltos Gímnicos apresentados. 

Por outro lado, este grande destaque para os elementos de valor A e B deve-se 

ao facto de que os VL que no código dos JO de Sydney serem bastante mais 

fáceis de alcançar como veremos mais à frente. 

O valor D deixou de fazer parte de PV no código 2002, no entanto as ginastas 

executaram mais treze elementos deste valor nos JO de Atenas 2004 

(quarenta e um elementos) do que nos JO de Sydney 2000 (vinte e oito 

elementos). Esta situação explica-se pois as ginastas têm necessidade de 

obter maior número de pontos de bonificação para alcançar o valor máximo da 

NP, pelo aumento do VA. Dos elementos de valor C, nos JO de Atenas foram 

realizados nove Saltos Gímnicos, nove Mortais e cinco Renversements. Nos 

JO de Sydney as ginastas executaram doze Saltos Gímnicos, seis 

Renversements, dois Mortais e duas Entradas. 

Os elementos de valor E aumentaram de cinco para oito dos JO de Sydney 

2002 para JO de Atenas 2004, pela mesma razão do aumento do valor D, 

obrigando as ginastas a arriscar mais e a criar maior espectacularidade nos 

exercícios, permitindo a sua evolução do desempenho. No entanto, este 

incremento foi ainda pequeno pela dificuldade de apresentar estes elementos 

com falhas inferiores a 0.30 pontos.  

Nos JO de Sydney 2000 não existia valor Super E, por isso é que apenas foi 

apresentado nos JO de Atenas 2004, com o CP de 2002. Por outro lado, só 
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apareceu um elemento desta categoria (Saída de Duplo Twist) pelo seu grau 

de dificuldade muito elevado.  

  

4.2. ENTRADAS E SAÍDAS 

Dos elementos apresentados vamos comparar as Entradas e Saídas nas duas 

finais de Aparelhos de Trave nos JO, em estudo uma vez que são elementos 

que as ginastas obtêm pontos de bonificação e apresentam algumas 

particularidades interessantes de observar. 

As figuras abaixo apresentam a variação do número e da dificuldade das 

Entradas e Saídas da Trave realizadas nas Finais por Aparelhos dos JO de 

Sydney e de Atenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Figura nº 6: Nº Total de Entradas apresentados 

nas Finais de Trave dos JO de Sydney e Atenas. 

Figura nº 7: Nº Total de Saídas apresentados nas 

Finais de Trave dos JO de Sydney e Atenas. 

 

Relativamente às Entradas reparamos que nos JO de 2004 as ginastas não 

arriscam em ED, realizando Entradas extremamente fáceis (valor A e B) ou que 

nem aparecem no código. Apenas uma ginasta realiza elemento de valor D na 

Entrada (rondada à frente à ponta da trave com mortal atrás empranchado com 

pernas afastadas). 
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 Em contrapartida, nos JO de Sydney 2000 as ginastas realizavam Entradas 

com valor de dificuldade elevadas (duas de Valor C e quatro de Valor D) e 

apenas duas realizam Entradas simples. 

Esta diminuição de valor nas Entradas das ginastas ao longo do tempo deve-se 

à maior preocupação de executar elementos bonificação sobre a Trave. As 

Entradas para bonificar são de difícil execução, porque o corpo da ginasta tem 

de subir de plano e, como consequência são mais falhativas, daí as ginastas 

optarem por realizar Entradas de fácil execução. 

Em relação às Saídas nota-se uma evolução no desempenho das ginastas ao 

longo dos dois JO em estudo no nosso trabalho. 

Nos JO de Sydney 2000, sete ginastas executaram Saídas de valor D, 

cumprindo a EE e apenas uma executou uma Saída de valor superior (valor E). 

A Saída de valor D, duplo Mortal à frente engrupado que uma ginasta 

apresentou foi novamente utilizada nos JO de Atenas, contudo neste caso a 

valer Super E. Nos JO de Atenas 2004 observou-se uma evolução, ou seja, 

metade das ginastas executaram a Saída com elementos de valor D e a outra 

metade com elementos superiores (três de valor E e uma de valor Super E). Este 

aumento de valor deve-se na sua maior parte ao aumento de rotação 

longitudinal (piruetas) nas Saídas com o objectivo de receber mais pontos de 

bonificação por ED. 

 

4.3. SALTOS GÍMNICOS, RENVERSEMENTS E MORTAIS 

De todos os elementos de Dança e Acrobáticos apresentados optamos por dar 

especial atenção aos Saltos Gímnicos, Renversements e Mortais por ser 

através deles que as ginastas recebem pontos de bonificação quer por VL 

como por ED, essenciais para a NP. 
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A figura seguinte refere-se à variação do número e da dificuldade dos Saltos 

Gímnicos, Renversements e Mortais executados nos JO de Sydney 2000 e 

Atenas 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 8: Número Total de Saltos Gímnicos, Renversements e Mortais apresentados nas Finais de 

Trave dos JO de Sydney e Atenas.     

Através da figura nº 8 é visível a diminuição de Saltos Gímnicos ao longo dos 

CP em estudo, passando o seu total de quarenta e quatro para vinte e quatro. 

Como foi atrás mencionado, esta alteração deve-se à possibilidade de neste 

CP de 2002 as dificuldade D, E e Super E se poderem substituir por PV e, ao 

mesmo tempo, obter pontos de valor por VL e ED, daí a grande diminuição 

destes saltos especialmente no que se refere ao do valor A e B.  
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Os Saltos Gímnicos de valor A e B também se encontram em maior quantidade 

nos JO de Sydney, porque a VL de Elementos Gímnicos/Acrobáticos A+D, B+C 

valem 0.10 pontos e B+D vale 0.20 pontos, enquanto nos JO de Atenas estas 

ligações desaparecem e permanecem as ligações mais exigentes ou surgem 

novas mais complicadas. 

Por outro lado, também se sabe que as EE sofreram alterações no CP de 1997 

para 2002 e, as EE de uma Série Gímnica de dois ou mais elementos e uma 

Série Mista de dois ou mais elementos (Gímnico/Acrobático), passaram a 

pertencer à EE de uma Série directa de Dança ou Dança/Acrobática com um 

mínimo de dois elementos no CP de 2002. Com esta mudança nas EE as 

ginastas recorrem menos aos Saltos Gímnicos. 

Em relação aos Renversements observamos um aumento considerável, mais 

dez elementos utilizados nos JO de Atenas 2004, estando este aspecto 

relacionado com o aumento dos elementos de valor D essenciais para bonificar 

nas VL.  

Continua-se a verificar uma grande utilização de Renversements de valor B 

(vinte e dezassete respectivamente nos JO 2000 e 2004), nomeadamente flics 

atrás com uma ou duas pernas, para obter bonificação por LE variadas e 

rondada para impulsionar para a Saída. 

As ginastas, nos JO de Atenas 2004 em relação ao JO anterior, recorrem mais 

a Mortais, passando de um total de doze para dezanove. Este aumento é 

significativo nos Mortais de valor C (normalmente Mortal atrás empranchado) 

que se deve às ligações C+C (0.1 p.) e D+B+C (0.20 p.). 

Segundo a figura nº 8, podemos verificar que a quantidade de Mortais de valor 

D sofreu uma ligeira alteração, quase insignificante (nove e oito nos JO de 

Sydney e Atenas) que incidem preferencialmente pelos Mortais à frente, mas 

também pelo Mortal atrás empranchado com pernas unidas e Mortal Árabe. 

Nos Mortais E as ginastas de Atenas utilizaram apenas uma vez, tanto como as 

ginastas de Sydney (Twist). 
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Resumindo, os Saltos Gímnicos mais apresentados nos JO de Sydney foram 

os de valor B, C e A e nos JO de Atenas passaram a ser os de valor D e C. Por 

outro lado, os Renversements executados em maior quantidade pelas ginastas 

nos JO de 2000 foram os de valor B e nos JO seguintes foram os de valor D e 

B. Por fim, nos Mortais as ginastas nos JO de Sydney 2000 utilizaram mais os 

de valor D e nos JO de Atenas 2004 recorreram mais aos Mortais de valor C e 

D. 

 

4.4. SAÍDAS APRESENTADAS – RELAÇÃO COM AS ALTERAÇÕES DO 

SEU VALOR NOS CP 1997 E 2002 

O quadro seguinte refere-se aos elementos de Saídas que foram utilizados 

pelas oito ginastas na Trave nos JO em estudo no nosso trabalho e à sua 

possível relação com a subida e descida do seu valor. 

Seleccionamos todas as Saídas apresentadas pelas ginastas por serem bem 

distintas entre as ginastas do mesmo JO, de forma a poder analisar as 

alterações de valores nos dois JO em estudo. 

Quadro nº 20: Saídas apresentadas nas Finais de Trave dos JO de Sydney e Atenas. 

SAÍDAS 

Sydney 2000 Atenas 2004 
DESCRIÇÃO Símbolo 

Valor Quant. Valor Quant. 

1. Mortal Auerbach empranchado com 2/1 piruetas 

(720º) ao lado da trave 
 D 3 ��  C 0 

2. Duplo Mortal atrás engrupado  D 4 D 4 

3. Duplo Mortal à frente  E 1 ��  Super E 0 

4. Mortal atrás empranchado com 3/1 piruetas (1080º)  E 0 E 2 

5. Duplo Mortal atrás engrupado com 1/1 pirueta (360º)  E 0 E 1 

6. Duplo Twist  E 0 ��  Super E 1 

Legenda: 

��  - Elemento que subiu de valor    

 

��  - Elementos que desceu de valor 
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Em relação ao elemento nº 1, observamos no quadro a sua grande utilização 

nos JO de Sydney, tendo posteriormente descido de valor no código de 2002, o 

que levou à não utilização nos JO de Atenas. Esta situação foi mencionada no 

capítulo 3.4 do nosso trabalho, como sendo uma consequência à descida de 

valor de um elemento. 

Quanto ao elemento nº 2, podemos verificar uma constante nos dois JO, tanto 

a nível de valor atribuído, como de apresentação por parte das ginastas. 

 O elemento nº 3, foi apenas apresentado uma vez nos JO de Sydney 2000 e 

apesar de ter subido de valor para Super E em 2002 nenhuma ginasta 

apresentou esse elemento nos JO seguintes. A ginasta que apresentou este 

elemento em 2000 deve ser uma especialista nesta Saída e no JO seguintes 

não foi utilizado por ser uma Saída de nível alto de dificuldade e em que se 

torna arriscado fazer uma recepção correcta já que o elemento é de rotação 

para a frente. 

Tanto no elemento nº 4, como o nº 5 se repara na necessidade de aumentar a 

rotação longitudinal nos JO de Atenas 2004, no sentido de obter pontos de 

bonificação maiores, nomeadamente os de valor E. 

Por fim, uma ginasta nos JO de Atenas 2004 executa o elemento nº 6 de 

dificuldade máxima, sendo o único elemento Super E apresentado neste JO. 

A tendência de apresentação das Saídas nos JO é a seguinte: 

o JO de Sydney 2000 - Mortal Auerbach empranchado com 2/1 piruetas 

(720º) ao lado da trave (valor D) e Duplo Mortal atrás engrupado (valor D); 

o JO de Atenas 2004 - Duplo Mortal atrás engrupado (valor D) e Mortal atrás 

empranchado com 3/1 piruetas (1080º) (valor E). 
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4.5. SALTOS GÍMNICOS, RENVERSEMENTS E MORTAIS MAIS 

APRESENTADOS – RELAÇÃO COM AS ALTERAÇÕES DO SEU VALOR 

NOS CP 1997 E 2002 

Os próximos quadros referem-se aos Saltos Gímnicos, Renversements e 

Mortais que foram mais utilizados nos exercícios de Trave nos JO do nosso 

estudo e à sua possível relação com alteração de valor atribuído nos 

respectivos CP. 

Estabelecemos um número mínimo de dois elementos como critério utilizado 

para seleccionar os Saltos Gímnicos e Renversements e, no que se refere aos 

Mortais optamos por apresentar todos os elementos, tal como as Saídas, por 

serem poucos e ser mais coerente para poder explicar possíveis alterações. 

Não se justifica debruçarmo-nos sobre os Pivots/Giros, porque quinze ginastas 

no total dos dois JO em estudo executam Pivot de 360º, de valor A e apenas 

uma ginasta nos JO de Sydney 2000 é que realiza duplo Pivot (720º). A razão 

desta insistente apresentação do Pivot de valor A em vez de Pivots com maior 

rotação é porque com maior rotação é propício a deduções por desequilíbrios, 

daí as ginastas procurarem elementos mais seguros com menor probabilidade 

de falhar e simultaneamente mais atractivos para quem observa.    

No quadro abaixo passamos a descrever os Saltos Gímnicos que foram mais 

apresentados nos dois JO em estudo neste trabalho. 
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Quadro nº 21: Saltos Gímnicos mais apresentados nas Finais de Trave dos JO de Sydney e Atenas. 

SALTOS GÍMNICOS 

Sydney 2000 Atenas 2004 
DESCRIÇÃO Símbolo 

Valor Quant. Valor Quant. 

1. Salto em extensão com troca de pernas  A 4 A 1 

2. Salto enjambé com troca de pernas para a posição 

engrupada (uma perna estendida à frente) com 

chamada sobre um pé 

 A 2 B - 

3. Salto enjambé com troca de pernas para a posição 

engrupada (uma perna estendida à frente) com 

chamada sobre dois pés  

 B 7 B - 

4. Salto enjambé com troca de pernas (ângulo de 

afastamento 180º após da troca) 
 C 7 C 7 

5. Salto engrupado com 1/1 volta (360º)  D - D 3 

6. Salto de carneiro  D - D 3 

7. Salto enjambé com troca de pernas (ângulo de 

afastamento 180º após da troca) e ¼ de volta (90º) 

para grande afastamento de pernas lateral 

 D 3 D 2 

8. Salto enjambé com troca de perna para salto cambré 

com uma perna estendida e a outra flectida atrás 

(ângulo de afastamento 180º após a troca) 

 E 2 E 3 

9. Salto de gato  A 2 A - 

10. Salto engrupado  A 2 A - 

11. Salto de carpa   B 2 B - 

12. Salto de carpa com afastamento lateral das pernas 

para apoio das mãos para posição a cavalo 
 B 2 B - 

13. Salto de carpa com afastamento lateral das pernas 

com ¼ de volta (90º) para apoio facial 
 B 2 B - 

14. Salto de camelo (salto de “cambré” com perna de 

chamada flectida  
 C 2 C 0 

Legenda: 

��  - Elemento que subiu de valor    

 

��  - Elementos que desceu de valor                      

 

É interessante reparar que nos JO de Sydney a quantidade de Saltos Gímnicos 

era em maior quantidade que nos JO de Atenas 2004 (quarenta e quatro para 

vinte e quatro respectivamente do total de elementos apresentados), vinte e 

três das quais são de valor A e B no primeiro JO em questão. Em 

contrapartida, nos JO de Atenas as ginastas somente uma ginasta executa 

Saltos Gímnicos de valor A e nenhuma apresenta Salto Gímnico de valor B, 
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pois o valor mínimo nas Ligações de Dança ou Dança/Acrobáticos passou a 

ser C, com a ligação C+C ou mais, apresentando valor 0.10 pontos em vez de 

0.20 pontos como nos JO Sydney. 

Para além disso, como nos JO de Atenas já os elementos de dificuldade D, E e 
Super E poderem substituir as PV e, com o aumento do VA, as ginastas 

necessitam de obter mais pontos de bonificação através de elementos de 

dificuldade, daí se observar que as ginastas utilizam mais Saltos Gímnicos de 

valor D e E. 

Relativamente à atribuição de valor dos elementos continuou praticamente na 

mesma num JO para outro, excepto o elemento nº 2 que passou a valer B, o 

mesmo que o elemento nº 3. 

O elemento nº 4 é utilizado em ambos os JO sete vezes, porque para além de 

cumprir uma das EE, também pode dar bonificação se ligado a outro elemento 

C ou D.   

Observa-se poucos elementos com rotação para posição de pé em ambos os 

JO (somente três elementos nº 5 nos JO de Atenas) pela possível penalização 

por desequilíbrios, sendo mais seguro realizar elementos de dificuldade com 

afastamentos elevados e com elevação de uma perna flectida atrás.  

A tendência de apresentação dos Saltos Gímnicos é a seguinte: 

o JO de Sydney 2000 – Salto enjambé com troca de pernas (ângulo de 

afastamento 180º após a troca (valor C) e salto enjambé com troca de 

perna para a posição engrupada (com uma perna estendida à frente) com 

chamada sobre dois pés; 

o JO de Atenas 2004 – Salto enjambé com troca de pernas (ângulo de 

afastamento 180º após a troca (valor C). 
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Quadro nº 22: Renversements mais apresentados nas Finais de Trave dos JO de Sydney e Atenas. 

RENVERSEMENTS 

Sydney 2000 Atenas 2004 
DESCRIÇÃO Símbolo 

Valor Quant. Valor Quant. 

1. Flic atrás com uma perna  B 8 B 8 

2. Rondada  B 6 B 6 

3. Flic à frente sem mãos  C 1 ��  D 8 

4. Saltar atrás (chamada para flic-flac) com ½ volta 

(180º) e aranha à frente 
 D 2 D 4 

5. Flic atrás com grande voo para posição a cavalo 

(Flic-flac Korbut) 
 B 3 B - 

6. Flic atrás com pernas juntas  B 3 B 3 

7. Saltar atrás (chamada para flic atrás) com ¼ de volta 

(90º) para apoio invertido lateral 
 C 3 C - 

8. Flic atrás com 1/1 pirueta (360º) com balanço para 

posição a cavalo (Rulfova) 
 D 1 D 3 

9. Flic atrás com apoio de um braço  B - ��  C 3 

10. flic atrás com 1/1 volta (360º) antes do apoio das 

mãos (Kochtcova) 
 D - D 3 

11. Flic atrás flectindo e estendendo as pernas para 

posição de cavalo (Chen) 
 C 2 - - 

Legenda: 

��  - Elemento que subiu de valor    

 

��  - Elementos que desceu de valor                      

 

Através deste quadro podemos comprovar o que foi mencionado no capítulo 

3.4 do nosso trabalho, relativamente às razões que levam à subida de valor 

dos elementos, motivando por isso utilizar os elementos nº 3 e nº 9. 

O total de elementos Renversements apresentados nos JO de Sydney é 

bastante inferior aos apresentados nos JO seguinte, pelo simples facto de não 

ser necessário realizar tantos VL e ED para obter NP de dez pontos.  

Podemos comprovar que o número de elementos B praticamente se mantém e  

com uma utilização elevada por parte das ginastas; o valor C baixa, 

permanecendo em menor quantidade e a diferença está no incremento 

acentuado de elementos de valor D nos JO de Atenas 2004. Este aumento de 

valor D advém da maior utilização do elemento nº 4, nº 8, nº 10 e da subida de 
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valor para C do elemento nº 3, que passou a ser apresentado por todas as 

ginastas nos JO de Atenas 2004. 

Como foi mencionado no capítulo das Componentes da Nota A, os VL 

passaram a ser no CP de 2002 de nível superior de dificuldade e com menor 

atribuição de pontos de bonificação. Este facto leva a um maior desempenho 

por parte das ginastas para obter notas de partida mais elevadas, através da 

obtenção de maior VA. Por isso, as ginastas nos JO de Atenas 2004 recorrem 

à utilização de elementos de valor essencialmente B, mas também D de 

Renversements, na sua maioria juntando um Mortal e em menor quantidade 

um Salto Gímnico, para obtenção de pontos de bonificação. Nos JO de Sydney 

basta apresentarem Renversements de valor B, ligando-se a um Mortal ou um 

Salto Gímnico, porque a VA é menor e a maioria dos VL são menos exigentes. 

No que diz respeito ao elemento nº 1 é utilizado oito vezes nos dois JO em 

estudo por estar sempre acompanhado com outros elementos para obtenção 

de VL ou para impulsionar a ginasta para a Saída (no caso de realizarem 

Saídas de Mortal Auerbach).  

Já o elemento nº 2 está associado à Saída para permitir realizá-la com maior 

velocidade e altura. Por vezes após o elemento nº 2, junta-se o elemento nº 6 

para dar bonificação na Saída. 

O elemento nº 5, para posição a cavalo cumpria uma das EE do CP de 1997 e, 

nos JO de Atenas 2004 não é apresentado possivelmente, porque deixou de 

existir a EE de realizar um elemento próximo da trave e ainda surgiu uma 

dedução (0.10 p.) para as ginastas que executem mais do que um salto para 

apoio ventral. Outra razão pelo desuso pode ser por este movimento de valor B 

não permitir um movimento seguinte para obter LE.  

Quanto ao elemento nº 9, como subiu de valor no CP 2002 para C, três 

ginastas já o utilizaram para obtenção de valor de ligação C+C, C+D de 0.1 

pontos. Nos JO de Sydney compreende-se que nenhuma ginasta apresentasse 
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este elemento, pois tinha o mesmo valor que o elemento nº 1 e que para além 

disso, é mais simplificado. 

O elemento nº 11 desapareceu no CP de 2002, existindo o mesmo elemento 

mas flectindo atrás encarpando e estendendo as pernas para posição de 

cavalo.  

A tendência de apresentação dos Renversements nos JO de Sydney e Atenas 

é a seguinte: 

o JO de Sydney 2000 – Flic atrás com uma perna (valor B) e rondada (valor 

B); 

o JO de Atenas 2004 - flic à frente sem mãos, rondada (valor C), flic atrás 

com uma perna (valor B), saltar atrás (chamada para flic-flac) com ½ volta 

(180º) e aranha à frente (valor D). 

Quadro nº 23: Mortais apresentados nas Finais de Trave dos JO de Sydney e Atenas. 

MORTAIS 

Sydney 2000 Atenas 2004 
DESCRIÇÃO Símbolo 

Valor Quant. Valor Quant. 

1. Mortal atrás empranchado com pernas afastadas  C 2 C 7 

2. Mortal à frente engrupado para a posição de pé  D 6 D 4 

3. Mortal atrás empranchado com pernas unidas  D 2 D 2 

4. Mortal Árabe (Mortal de lado engrupado com 

chamada sobre um pé para posição lateral ) 
 D 1 D 2 

5. Twist engrupado (chamada atrás com ½ volta (180º) 

e mortal à frente) 
 E 1 E 1 

6. Mortal atrás engrupado  B - ��  C 1 

7. Mortal Auerbach engrupado    B - ��  C 1 

Legenda: 

��  - Elemento que subiu de valor    

 

��  - Elementos que desceu de valor                      

 

Ao observar o quadro anterior notamos que nos JO de Sydney as ginastas 

apresentam menos seis Mortais no total que nos JO de Atenas 2004, ao 

contrário da situação nos Saltos Gímnicos. 
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Podemos também verificar que os Mortais de valor D e E mantiveram-se 

praticamente iguais, no que diz respeito à quantidade, e apenas os Mortais de 

valor C é que aumentaram de dois para nove dos JO de Sydney para Atenas. 

Este aumento dos Mortais de valor C permitiu que as ginastas obtivessem 

pontos de bonificação essencialmente pelas Ligações Acrobáticas D+B+C e 

Ligações Acrobáticas ou Dança-Acrobáticas C+C.  

O elemento nº 1 em Sydney 2000 foi utilizado duas vezes, ao passo que em 

Atenas 2004 as ginastas usaram-no mais vezes (sete), o que pode significar 

um desenvolvimento na execução deste elemento nestes JO. Por outro lado, 

também se deve à necessidade de obter mais pontos de bonificação e à 

restrição nas VL no CP de 1997 que a ligação de três elementos acrobáticos 

com voo B+B+C valeria 0.10 pontos excepto a série de dois flics a uma 

perna+mortal atrás empranchado com uma perna. 

Notamos que o elemento nº 2, não variando de valor (D) diminuiu a sua 

apresentação nos JO de Atenas 2004. Enquanto no CP de 1997 era permitido 

realizar elemento Acrobático D juntamente com um elemento de Dança de 

valor A ou um elemento Dança/Acrobático de valor B para obter VL, em 2002 o 

CP apenas permite juntar um Elemento Acrobático com voo ou de Dança no 

mínimo C. Então, as ginastas após o elemento nº 2 de difícil execução 

apresentam alguma dificuldade para ligar com outro elemento de grau de 

dificuldade C.  

Os elementos nº 3 e nº 5 não alteram a quantidade apresentada em ambos os 

JO em estudo. 

Quanto ao elemento de valor D, correspondente ao nº 4, verificamos que houve 

mais uma ginasta a executar este Mortal nos JO de Atenas 2004, passando 

para dois o total de elementos apresentados, o que pode sugerir um 

desenvolvimento na execução deste elemento nestes JO. 
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 Por fim, o elemento nº 6 e nº 7 não foram utilizados pelas ginastas nos JO de 

Sydney, mas com a subida de valor para C podemos observar estes 

elementos, apesar de somente uma vez cada um.  

A apresentação com maior quantidade dos Mortais é a seguinte: 

o JO de Sydney 2000 – Mortal à frente engrupado (valor D); 

o JO de Atenas 2004 – Mortal atrás empranchado com pernas afastadas 

(valor C) e mortal à frente engrupado (valor D). 

 

4.6. EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E SUA RELAÇÃO COM OS ELEMENTOS 

APRESENTADOS 

Ao observar todos os exercícios de Trave de ambos os JO em estudo, notamos 

que todas as ginastas cumpriram todas as EE requeridas pelos respectivos CP, 

nunca sendo portanto administrada deduções pelo Júri A no cálculo da NP. Isto 

significa que a performance destas ginastas esteve sempre ao nível das EE 

exigidas no respectivo CP no exercício da trave, tal como refere Menezes 

Cunha (2004) na análise aos exercícios do solo. 

Para construírem o exercício de Trave é extremamente importante ter em conta 

as EE respectivas do CP.  

Em primeiro lugar reparamos que nos JO de Atenas 2004 todos os exercícios 

das ginastas na trave continham na Série Acrobática de dois ou mais 

elementos com voo, um elemento que era Mortal ou um Elemento Acrobático 

com voo e sem apoio das mãos executados sobre a Trave de forma a cumprir 

a EE estipulada pelo CP de 2002. A maioria das ginastas apresentou nessa 

série flic à frente sem mãos ou mortal atrás empranchado para cumprir com o 

elemento de voo sem mãos ou mortal. Já nos JO de Sydney esta condicionante 

não é exigida, por isso há ginastas que utilizam elementos acrobáticos sem 

mãos ou mortal e outras que não utilizam. 
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Nos JO de Sydney visualizamos muitos Saltos Gímnicos, porque para além da 

Série Gímnica-Acrobática, também era necessário realizar uma Série Gímnica 

de dois ou mais elementos e um Salto Gímnico de grande a amplitude, 

enquanto nos JO de Atenas 2004 o respectivo CP exigia uma série de Dança 

ou Dança-Acrobática e um salto com afastamento antero-posterior das pernas 

de 180º. 

Por outro lado, verificamos que os saltos de afastamento para cumprir a EE 

nos JO de Atenas 2004 se encontravam entre salto enjambé com troca de 

pernas, salto enjambé com troca de pernas e ¼ de volta (90º) para grande 

afastamento de pernas lateral e salto enjambé com troca de perna para salto 

cambré com uma perna estendida e a outra flectida atrás. Como no CP de 

1997 não especificava que o salto tinha de ser antero-posterior, os saltos 

variavam desde salto enjambé com troca de pernas,  salto enjambé com troca 

de pernas para a posição engrupada (uma perna estendida à frente), como 

carpas/Shuchunovas com rotações variadas. Isto demonstra que a 

condicionante do afastamento ser antero-posterior determinou os saltos a 

serem apresentados, diminuindo a quantidade de carpas e anulando a 

execução de salto enjambé com troca de pernas para a posição engrupada 

(uma perna estendida à frente) nos JO de Atenas 2004.  

A EE do Pivot/Giro não sofreu nenhuma evolução, pois todas as ginastas 

relativas ao CP de 2002 realizaram apenas o Pivot de 360º tal como sete 

ginastas nos JO de 2000. 

A apresentação de elementos próximos da trave contribuiu para uma grande 

utilização de Schuschunovas, que diminuiu drasticamente nos JO de Atenas, 

porque surgiu uma penalização para a ginasta que realizassem mais que um 

salto para apoio ventral. Mas, a sua menor utilização deu-se sobretudo com a 

desvalorização de elementos com recepção ventral como a Schuschunova por 

não ser saudável à constituição física da mulher (FIG, 1993, citado por Côrte-

Real, 2002b). 
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Por fim, todas as Saídas em ambos os CP para cumprir a EE tinham de ser de 

valor D ou superior, o que proporcionou a todas as ginastas executarem ED. 

  

4.7. VALOR ADITIVO 

• Número Total de Valores de Ligação e Elementos de Dificuldade 

apresentados para Valor Aditivo e seu respectivo valor  

A figura que se segue ilustra a distribuição dos VL e ED apresentados nos JO 

de Sydney 2000 e Atenas 2004 para atribuição de VA.  

Os valores encontrados referem-se aos VL e ED atingidos pelas oito ginastas 

de cada JO em estudo e ao correspondente VA. 

 

 

 

 

 

 

 

Na análise da figura nº 9 podemos observar que nos JO de Atenas 2004 o 

número total ED e VL aumentaram, contribuindo para um aumento do seu VA. 

Nos JO de Sydney 2000 é visível um número maior de Ligações Dança e 

Dança-Acrobática do que Ligações Acrobáticas, através das quais as ginastas 

alcançam grande parte do seu VA. Nas Ligações de Dança ou 

Dança/Acrobáticas a maioria das ginastas realizavam as ligações de 0.20 

pontos (quinze das vinte e uma ligações de Dança ou Dança/Acrobática). 

Figura nº 9. Número de Valor de Ligação e de   

Elementos de Dificuldade  

   Figura nº 10. Valor de Valor de Ligação e de 

elementos de Dificuldade obtidos 



GAF – Tendências de Evolução dos Códigos de Pontuação e das Performances das Ginastas nos Exercícios de Trave 

 

 

Maria Spratley 82

Em contrapartida, nos JO de Atenas repara-se num aumento de Ligações 

Acrobáticas em relação ao JO anteriores e apenas catorze Ligações Dança ou 

Dança-Acrobática. A grande diminuição das Ligações com Saltos Gímnicos é 

fruto de desapareceram ligações de 0.20 pontos e apenas existirem as de 0.10 

pontos. Nas Ligações Acrobáticas mais de metade das ligações apresentadas 

pelas ginastas foi-lhes atribuído 0.20 pontos de VA. 

Relativamente aos ED notamos evolução ao longo dos CP. Com o aumento do 

VA nos dois CP, passando de 1.00 ponto para 1.20 pontos, houve uma 

motivação na utilização de ED, especialmente de valor D. Nos JO de Sydney 

encontramos um número bastante mais reduzido destes elementos, pois só 

eram contabilizados para bonificação os elementos D suplementares, ou seja, 

aqueles que eram executados para além do elemento D exigido como PV. Nos 

JO de Atenas notamos que surgiram mais três elementos de valor E e 

apareceu um elemento de valor Super E, nova categoria que surgiu no CP 

seguinte ao de 1997. 

É curioso observar que apesar de nos JO de Sydney as ginastas terem 

realizado menos um VL do que nos JO de Atenas foi-lhes atribuído mais pontos 

de bonificação (4.7 p. em Sydney e 3.7 p. em Atenas), pois as ligações no CP 

de 2002, para além de mais exigentes valiam menos. 

As ginastas dos JO de Atenas apostam mais nos ED (cinquenta elementos) 

que nos JO de Sydney (vinte e sete elementos) e, por isso nos JO de Atenas 

obtiveram maior bonificação nos ED (mais de metade do total de VA). 

Então, podemos resumir que nos JO de Sydney a tendência para atribuição de 

maior bonificação de VA era nas Ligações Dança/Dança-Acrobática, ao passo 

que nos JO de Atenas era na realização de ED de valor D. 

 

 



GAF – Tendências de Evolução dos Códigos de Pontuação e das Performances das Ginastas nos Exercícios de Trave 

 

 

Maria Spratley 83

• Relação entre o Valor Aditivo obtido pelas ginastas e o Valor 

Aditivo máximo permitido pelos Códigos de Pontuação 

A figura que vamos apresentar de seguida ilustra a relação entre o VA 

alcançado pelas ginastas e o total permitido pelos respectivos CP. 
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Valor Aditivo obtido em relação ao Total permitido

Sydney 2000 92,50%

Atenas 2004 92,71%

   

Figura nº 11: Relação entre o Valor Aditivo obtido pelas ginastas de cada JO relativamente ao total de VA 

permitido. 

Podemos verificar que nos JO de Atenas as ginastas obtêm mais 0.21% de VA 

que as ginastas dos JO de Sydney. 

Em ambos os JO cinco ginastas obtêm máximo de VA permitido e três ginastas 

com menor quantidade de VA permitido (JO de Sydney apresenta VA inferior 

0.10 p., 0.20 p. e 0.30 p. ao VA de 1.00 p. e os JO de Atenas apresentam VA 

inferior 0.10 p., 0.20 p. e 0.40 p. do VA de 1.20 p.).  

Em ambos os JO a percentagem da média dos VA se encontra nos 92%, o que 

demonstra que nem todas as ginastas apresentam o desempenho adequado 

ao CP, no entanto nos JO de Atenas as ginastas têm ligeira melhor 

performance do que as ginastas dos JO de Sydney, pela diferença de 0.30 

pontos ser relativamente aos 1.00 pontos de VA e nos JO de Atenas a 

diferença ser maior (0.40 p.), mas é relativa a 1.20 pontos. 
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• Valores de Ligação mais apresentadas 

No quadro seguinte podemos observar quais os VL que foram mais utilizadas 

nos exercícios de Trave nos JO em estudo e seu respectivo VA. 

Quadro nº 24: Valores de Ligação mais utilizadas nas Finais de Trave nos JO de Sydney e Atenas. 

Sydney 2000 Atenas 2004 
VALORES DE 

LIGAÇÃO Valor Quantidade 
Total de 

Valor Aditivo 
Valor Quantidade 

Total de 

Valor Aditivo 

B+D 0.10 1 0 Não existe Não existe Não existe 

C+C Não existe Não existe Não existe 0.1 2 0.20 

C+D 0.20 0 0 ��  0.1 2 0.20 

B+E 0.20 0 0 ��  0.1 1 0.10 2 
A

 c
/ v

oo
 

D+D 0.20 0 0 Não existe Não existe Não existe 

B+B+C 0.10 2 0.20 Não existe Não existe Não existe 

B+C+C 0.10 0 0 Não existe Não existe Não existe 

B+B+D 0.20 4 0.80 ��  0.10 2 0.20 

C+C+C 0.20 0 0 0.20 0 0 

B+C+D 0.20 0 0 0.20 6 1.20 

B+C+C+C 0.20 0 0 Não existe Não existe Não existe 

3 
A

 c
/ v

oo
 

B+B+E 0.20 0 0 0.20 2 0.40 

A+D 0.10 4 0.40 Não existe Não existe Não existe 

B+C 0.10 2 0.20 Não existe Não existe Não existe 

B+D 0.20 7 1.60 Não existe Não existe Não existe 

C+C 0.20 5 0.80 ��  0.10 4 0.40 2 
D

/D
-A

 

+ difícil 0.20 3 0.60 ��  0.10 10 1.00 

Total  28 4.60  29 3.70 

��  Ligação que baixou de valor 

 

Como já foi mencionado anteriormente, é bem visível no quadro anterior os VL 

que diminuíram de valor e as que simplesmente desapareceram. 

Assistimos nos JO de Sydney a um desuso da Ligação Acrobática de dois 

elementos acrobáticos com voo. 

Nas Ligações Acrobáticas B+E e C+D verificamos que passou a ser executado 

por uma ou duas ginastas respectivamente, em contraste com nenhuma 
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apresentação nos JO de Sydney, salientando que apesar do valor desta 

ligação em Atenas ter diminuído, o número de vezes aumentou, pois todas as 

outras existentes no CP de 1997 deixaram de pertencer ao CP 2002.  

As ginastas nos JO de Sydney utilizavam bastante a Ligação Acrobática 

B+B+C com VA de 0.20 pontos e, com a sua descida nos JO seguintes, notou-

se uma menor apresentação desta ligação e em contrapartida uma maior 

utilização de VL B+C+D, com bonificação de 0.20 pontos. A ajudar a este 

incremento foi a subida do elemento flic à frente sem mãos que passou para C, 

contribuindo para mais ginastas bonificarem através desta ligação. 

Como referimos na figura nº 8, acerca da maior utilização de elementos de 

valor E, podemos comprovar que dois deles serviram para realizar a ligação 

B+B+E de bonificação 0.20 pontos pela Ligação Especial e 0.20 pelo ED de 

valor E. 

Já nas ligações de Dança/Dança-Acrobática se observa nos JO de Sydney 

uma grande e variada quantidade desta ligação, com maior expressão na 

ligação B+D, e uma diminuição drástica tanto na variedade como na 

quantidade nos JO de Atenas todas as ligações valerem 0.10 pontos. Nestes 

JO assistimos a dez apresentações de ligações mais difíceis que a ligação 

C+C e, apesar de ser atribuído 0.10 pontos a sua acentuação se deve aos ao 

acrescento dos pontos de bonificação por ED. 
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• Relação entre o Pontos de Bonificação obtido pelas ginastas e o 

Valor Aditivo máximo permitido pelos Códigos de Pontuação 

Para podermos comparar os pontos de bonificação alcançados pelas oito 

ginastas de cada CP em relação ao total que lhes era permitido bonificar, 

optamos por adoptar como 100% em cada JO o VA máximo permitido 

multiplicando pelo total de ginastas de cada JO, como se descreve no quadro 

seguinte. 

Quadro nº 25: Valor Aditivo máximo permitido pelos CP nas finais de Trave nos JO de Sydney e Atenas. 

VALOR ADITIVO 

Sydney 2000 Atenas 2004 

TOTAL PERMITIDO 1.00 p. x 8 ginastas = 

8.00 p. (corresponde a 100%) 

1.20 p. x 8 ginastas = 

9.60 p. (corresponde a 100%) 

 

Os resultados obtidos encontram-se na figura seguinte e referem-se ao 

somatório do VA obtido pelas ginastas relativamente aos 100% estabelecidos. 
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Pontos de bonificação obtidos em relação ao Total permitido

VL 58,75% 38,54%

ED 37,50% 58,33%

Sydney 2000 Atenas 20004

Figura nº 12: Relação entre os pontos de bonificação obtido pelas ginastas de cada JO relativamente ao 
total de VA permitido. 
 

Em nenhum dos JO os pontos de bonificação ultrapassaram os 100%, ao 

contrário do que sucedeu no Solo no Campeonato do Mundo de Tianjin (1999) 

que atingiu 113,8% de pontos de bonificação como afirma (Menezes Cunha, 

2004). Nos JO de Atenas (2004) as ginastas atingiram 96,87% de pontos de 
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bonificação, enquanto nos JO de Sydney (2000) a percentagem de pontos de 

bonificação foi de 96,25%.  

Nos JO de Sydney (2000) três ginastas não atingiram o VA máximo. Outras 

três ginastas apresentaram um exercício com 1.00 ponto de bonificação, não 

executando elementos para bonificar mais do que o permitido para o VA. 

Apenas duas ginastas executaram mais ED e VL (mais 0.10 p. e mais 0.30 p.), 

para além dos necessários para atingir a NP máxima de 9.00 pontos.  

Nos JO de Atenas 2004, o total de VA alcançado pelas oito ginastas foi de 

96,87% do máximo consentido pelo CP 2002, dado que três das ginastas 

obtiveram VA aquém do máximo permitido de 1.20 pontos. Estas três ginastas 

tiveram falhas graves em elementos de valor D, deixando de obter bonificação 

pelo elemento, em dois dos casos por queda e noutro por desequilíbrio. Três 

ginastas ultrapassaram o VA de 1.20 pontos, pois as alterações que se 

verificaram no CP de 2002, relativamente a esta Componente de Avaliação, 

dificultaram o acesso à bonificação total permitida. Assim, no caso de existir 

uma falha na execução de um ED ou VL que impeça a obtenção de bonificação 

correspondente essa falha não afecta a NP por ser assegurada por outros ED 

ou VL. O desempenho de cinco ginastas na Trave foi suficiente para preencher 

o total deste valor.  

No CP de 2002, foram eliminadas bastantes possibilidades de Ligações e 

permaneceram algumas das de maior nível de exigência, com a agravante de 

diminuírem de valor, passando de 0.20 pontos para 0.10 pontos. Observamos 

que com estas alterações neste JO houve um reduzido VL e que, por outro 

lado, foi mais através da execução de ED, essencialmente de valor D, que as 

ginastas conseguiram alcançar a maior parte do VA obtido, ao contrário dos JO 

de Sydney que prevaleceram as ligações.  

Com aumento do VA de 1.00 ponto em Sydney para 1.20 pontos em Atenas e 

com a dificuldade acrescida na obtenção de pontos por VL, as ginastas em 

Atenas executaram elementos mais arriscados para obterem pontos de 

bonificação iguais ou superiores ao VA. O que se pode verificar foi a dificuldade 
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de atingirem o VA máximo (três ginastas) por apresentarem falhas graves 

(queda e desequilíbrios graves). Em Sydney mesmo sem falhas e apesar de 

ser mais fácil, três ginastas realizaram elementos abaixo do VA máximo, o que 

revela que as ginastas ainda estão em evolução para se adaptarem ao CP de 

1997. 

Se as ginastas nos JO de Atenas não tivessem tido falhas nos exercícios de 

dificuldade, por queda ou desequilíbrio, talvez conseguissem obter Nota de 

Partida dez, através da contagem de 0.10 pontos do Valor D se executado 

correctamente e possivelmente bonificação por VL. Já nos JO de Sydney as 

ginastas não obtiveram VA máximo por realmente não executarem ED ou VL 

em quantidade para que a Nota de Partida fosse de dez.  

Nos JO de Sydney verificamos uma distinção das boas e óptimas ginastas na 

própria construção dos exercícios e nos JO de Atenas as ginastas na 

competição tiveram de mostrar o seu valor e as falhas são mesmo cruciais para 

a classificação, não apenas pelas deduções feitas pelo Júri B, mas também 

pela NP dada pelo Júri A, já que é mais difícil de assegurar a NP máxima. 
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4.8. COMPOSIÇÃO, EXECUÇÃO E VALOR ARTÍSTICO (NOTA B) 

No quadro nº 26 apresentamos a média das deduções efectuadas pelo Júri B, 

bem como o Desvio Padrão e os Valores Mínimo e Máximo de deduções do 

Júri B. 

Quadro nº 26: Média, Desvio Padrão, Valor Mínimo e Máximo das Deduções efectuadas pelo Júri B nas 

finais de Trave nos JO de Sydney e Atenas. 

DEDUÇÕES DO JÚRI B 

JO n 
x  σσσσ MÍN MÁX 

Sydney 2000 8 0,224 0,080 0,100 0,313 

Atenas 2004 8 0,505 0,274 0,213 0,850 

Legenda: n � número total de ginastas; x � Média das deduções do Júri B no exercício das ginastas; 

σσσσ � Desvio Padrão; MÍN � Valor mínimo de dedução; MÁX � Valor máximo de dedução. 

 

Quando nos referimos às deduções não especificamos o Valor Artístico, porque 

apesar de no CP de 2002 já se discriminar na folha de nota estas faltas, nós 

não tivemos acesso a estas deduções. Consideramos nas deduções o conjunto 

de todas as faltas de Composição, Execução e Valor Artístico que o Júri B 

deduziu.  

Através do quadro nº 26 verificamos que à uma grande discrepância entre os 

dois JO em estudo.  

Iniciando pela Média, constatamos que a média das deduções nos JO de 

Sydney é bastante mais baixa que nos JO de Atenas. Como já tínhamos 

mencionado anteriormente, o CP 2002 apresenta mais pontos para as 

deduções e, para além disso, as faltas passaram a ser mais específicas e de 

maior exigência. Por isso, era de prever uma diferença na Média das deduções 

como aconteceu. 

Através do Desvio Padrão podemos verificar que nos JO de Sydney as 

deduções encontram-se num intervalo de pontos inferior ao dos JO de Atenas, 

que apresenta uma maior diferença entre as deduções aplicadas. O valor do 

Desvio Padrão nos JO de Atenas acentuou-se ainda mais pelas ginastas que 
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obtiveram do sexto ao oitavo lugar terem apresentado três quedas em 

elementos de valores D e um elemento com erro grave também de valor D.  

Como era de prever, pelo que mencionamos anteriormente, o Mínimo da 

dedução apresentada é inferior no JO de Sydney e o Máximo de deduções é 

superior nos JO de Atenas. Ao observar o quadro anterior comprovamos que 

há uma diferença de 0.213 pontos entre o Máximo e o Mínimo nos JO de 

Sydney e nos JO de Atenas a diferença é de 0.637 pontos, quase três vezes 

mais. Também podemos verificar que o Mínimo de dedução aplicada nos JO 

de Atenas não difere muito da média das deduções dos JO de Sydney, o que 

mostra o desfasamento entre os dois JO.  

Na figura seguinte vamos apresentar a média das deduções efectuadas pelo 

Júri B nos JO de Sydney e Atenas relativas a cada ginasta no exercício da 

Trave, em relação à Composição, Execução e Valor Artístico apresentados. 

Obtemos os resultados através da subtracção das Notas Finais pelas Notas de 

Partida de cada ginasta, procedendo ao somatório das deduções de cada JO e 

dividindo por todas as ginastas para obter a média das deduções das oito 

ginastas.  
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Figura nº 13: Média das Deduções do Júri B efectuadas nas Finais de Trave nos JO de Sydney e Atenas. 
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Relativamente à figura nº 13 podemos observar a superioridade da média das 

penalizações que as ginastas tiveram nos JO de Atenas em relação às 

deduções nos JO de Sydney. Em Atenas três ginastas caíram da trave e uma 

apresentou um elemento com graves erros (0.30 p.) não sendo conotado o ED 

na nota A, enquanto em Sydney nenhuma ginasta apresentou estas falhas. No 

entanto, não foram estas falhas de quatro ginastas que marcaram a diferença, 

pois ao analisar as deduções aplicadas a cada ginasta verificamos que a 

ginasta que ficou em oitavo lugar nos JO de Sydney teve menos de metade 

das deduções da ginasta que se situou em oitavo lugar em Atenas e apenas 

mais 0.013 pontos que a ginasta que se posicionou em terceiro lugar nos JO de 

Atenas. Com a exigência maior na obtenção de VA no CP de 2002, as ginastas 

precisam de arriscar mais para alcançarem pontos de bonificação mais 

elevados. Por outro lado com o CP de 2002 as faltas passaram a ser mais 

específicas e detalhadas, o que pode ter contribuído para uma maior dedução. 

No caso das faltas específicas de Composição apareceram cinco deduções 

novas e nas faltas específicas de Execução e Valor Artístico foram quatro as 

que surgiram de novo. Esta discrepância nos pontos deduzidos nos dois JO 

dificulta nos JO de Atenas a obtenção duma NF como nos JO de Sydney.  

As ginastas dos JO de Atenas ainda estão em evolução no sentido de se 

adaptarem a sua performance ao CP de 2002 por este código ser mais 

exigente que o anterior em bastantes aspectos, levando as ginastas a 

realizarem elementos de maior dificuldade, sem que por vezes a execução 

esteja totalmente dominada.  
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4.9. NOTAS DE PARTIDA E NOTAS FINAIS 

Nas próximas figuras encontramos a Média das NP e das NF das ginastas nos 

JO de Sydney de 2000 e Atenas de 2004.  
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Figura nº 14 : Média das Notas de Partida nos JO 

de Sydney e Atenas. 

Figura nº 15: Média das Notas Finais nos JO de 

Sydney e Atenas. 

 

Como podemos analisar na figura nº 14, a Média das NP em Sydney é mais 

0.12 pontos do que em Atenas. Todavia, esta diminuição da NP nos JO de 

Atenas deve-se aos erros graves das ginastas, uma vez que das três ginastas 

que não obtiveram NP dez foram as que executaram falhas graves ou queda 

nos elementos para bonificação e como não executaram ED ou VL a mais, o 

VA foi inferior a 1.20 pontos. Nos JO de Sydney não se encontra esta situação, 

porque nenhuma ginasta teve falhas graves e a causa das três ginastas que 

não obtiveram NP máxima foi por não terem VA de 1.00 ponto, o que 

demonstra que a performance das ginastas não está de acordo com as 

exigências do respectivo CP. 

Quanto à NF era previsível que nos JO de Sydney fosse superior, pela 

pequena mas superior média das NP e pela menor média de deduções 

aplicadas, em relação aos JO de Atenas. 
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5. CONCLUSÃO 

Com base na revisão da literatura e através da análise e comparação dos CP 

(1997 e 2002) da Ginástica Artística Feminina, podemos perspectivar algumas 

tendências do desenvolvimento e evolução desta modalidade e através do 

estudo constatamos de que forma as alterações que se observaram nos CP 

analisados têm conduzido à evolução da performance das ginastas nos 

exercícios de trave. Assim concluímos: 

No que se refere às Partes de Valor, observamos: 

oo  Diminuição brusca do número total de elementos de valor A, B, sendo 

substituídos pelas dificuldades D, E e Super E. 

Particularmente referindo-nos às Entradas e Saída verificamos: 

oo  Diminuição do desempenho das ginastas nas Entradas nos Jogos 

Olímpicos de Atenas 2004, apresentando elementos de fácil execução e 

mesmo elementos não tabelados no CP. 

oo  Nas Saídas um aumento da performance de execução nos JO de 

Atenas 2004, pois as ginastas executaram mais Elementos de 

Dificuldade. 

Relativamente aos Saltos Gímnicos, Renversements e Mortais, constatamos: 

o Nos JO de Sydney há maior apresentação de Saltos Gímnicos e nos JO 

de Atenas passa a ser mais apresentados os Renversements.  

o Aumento da performance de execução dos Saltos Gímnicos, 

Renversements e Mortais, porque as ginastas realizam maior 

quantidade de ED. 

Em relação à variação do valor dos elementos existentes nos CP, ao 

aparecimento de elementos novos e ao desaparecimento, reconhecemos: 
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o A intenção do CP de mediar a apresentação dos elementos nos 

exercícios das ginastas de modo a promover a espectacularidade, 

variedade, adaptação ao desempenho da ginasta e à sua integridade 

física. 

o Relativamente às Saídas, Renversements e Mortais mais apresentados 

pelas ginastas nas Finais de Trave destes JO, de uma forma geral, a 

variação do valor dos elementos condiciona a sua apresentação, em que 

a subida promove a sua exibição e, pelo contrário, a sua descida 

desincentiva a sua apresentação. 

o Maior número de elementos novos que surgiram no CP de 2002 que, no 

entanto, não foram muito utilizados no JO de Atenas 2004. 

No que diz respeito às Exigências Específicas e ao seu cumprimento por parte 

das ginastas, verificamos: 

o Neste nível de competição, o desempenho das ginastas esteve sempre 

à altura das EE requeridas pelo CP respectivo. 

As alterações relativas ao Valor Aditivo foram as que mais influenciaram o 

desempenho das ginastas e o que mais tem condicionado a evolução da GAF 

a este nível competitivo, pelo aumento do valor atribuído ao VA e pela maior 

dificuldade de obter pontos de bonificação por Valor de Ligação. Estas 

alterações do VA conduziram: 

o À apresentação em maior quantidade nos JO de Atenas dos ED (valor D 

e E) para aumentar progressivamente o VA alcançado pelas ginastas. 

o Diminuição da obtenção de pontos por VL nos JO de Atenas 2004. 

o Desenvolvimento da performance das Ligações Acrobáticas, pela 

crescente apresentação de ligações mais complexas. 
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o Não desenvolvimento da performance das ginastas nas Ligações 

Dança/Dança-Acrobática, mas apenas estagnação e ausência de Saltos 

Gímnicos de valor inferior a C. 

o À necessidade das ginastas arriscarem mais na realização dos ED para 

obterem maior VA, provocando falhas mais graves e anulando a 

bonificação desse elemento, podendo comprometer o VA. Nos JO de 

Sydney algumas ginastas ainda mostravam que se encontravam em 

fase de adaptação ao CP respectivo na própria elaboração do exercício 

de trave por não apresentarem elementos para obterem VA máximo. 

Nos JO de Atenas as ginastas revelaram também se estarem a adaptar 

ao CP respectivo especialmente quanto à execução dos elementos que 

poderá comprometer a Nota do Júri B e do Júri A.  

o Em ambos os JO há ginastas que não obtêm VA máximo, mas outras 

apresentam pontos de bonificação superior ao VA máximo para 

assegurar a NP dez pontos, no caso de falharem em algum elemento. 

Este último ponto revela adaptação ao código respectivo por parte de 

algumas ginastas, sendo ligeiramente superior a performance das 

ginastas nos JO de Atenas no que se refere aos pontos de bonificação.  

No CP de 2002 as deduções sofrerem alterações, apresentando um maior 

valor respectivo à Nota do Júri B. Observamos também a uma maior 

especificidade nas faltas, aparecendo novas deduções e aumento do seu valor. 

Confirmando o nível de performance obtido nas Finais de Trave nos JO em 

estudo com a média das deduções efectuadas pelo Júri B, consideramos: 

o A superioridade de deduções do Júri B apresentadas nos JO de Atenas. 

o Melhor desempenho das ginastas nos JO de Sydney no que se refere ao 

Júri B. 

Comparando as médias das Notas de Partida e das Notas Finais conquistadas 

nos dois JO em estudo, constatamos: 
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o Médias das NP ligeiramente mais elevadas nos JO de Sydney 

relativamente ao de Atenas, ou seja, novamente confirmamos a maior 

dificuldade das ginastas acompanharem a exigência do respectivo CP. 

o Médias das NF mais elevadas nos JO de Sydney, onde se apresenta 

maior performance em relação aos regulamentos que a condicionam. 

o A maior complexidade do CP 2002 distancia as ginastas da NF 10.00 

pontos, mas distingue melhor as boas das óptimas ginastas. 

Finalmente, a partir da análise dos CP em estudo, concluímos que o CP mais 

recente (2002) tem apelado a uma crescente: 

o Objectividade na avaliação, com uma maior especificidade das regras. 

o Diversidade na apresentação dos elementos e na construção dos 

exercícios. 

o Importância dada à elegância, expressão do estilo pessoal, 

espectacularidade e originalidade da coreografia, dos elementos e da 

combinação. 

o Execução correcta dos elementos. 
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 X 

JOGOS OLÍMPICOS DE SYDNEY (2000) 
 CONCURSO III -  FINAIS DE TRAVE                                                                                                                                                     
Totais de Elementos Apresentados 

Ginastas Ginasta 
nº 1 

Ginasta 
nº 2 

Ginasta 
nº 3 

Ginasta 
nº 4 

Ginasta 
nº 5 

Ginasta 
nº 6 

Ginasta 
nº 7 

Ginasta 
nº 8 

Nacionalidade CHN RUS RUS ROM UKR ROM CHN USA 

Classificação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Totais 

A - - - - - - - 1 1 

B - - - - - - - - 0 

C 1 - - - - - 1 - 2 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

D - 1 1 - 1 1 - - 4 

A - 3 - - 2 3 3 - 11 

B 1 1 4 3 2 1 1 1 14 

C 2 1 2 1 2 1 2 1 12 

D - 1 - - 1 1 - 1 4 

S
A

LT
O

S
 G

ÍM
N

IC
O

S
 

E 2 - - 1 - - - - 3 

A 1 1 1 1 1 1 1 - 7 

P
IV

O
T

S
 

D - - - - - - - 1 1 

A - 1 - - - - - - 1 

B 3 3 2 3 3 3 1 2 20 

C 1 1 - 1 - 1 1 1 6 

R
E

N
V

E
R

S
E

M
E

N
T

S
 

D - - 1 - - - 2 - 3 

A - - - - - - - - 0 

B - - - - - - - - 0 

C - - - - - 1 - 1 2 

D 1 1 1 1 2 1 1 1 9 

M
O

R
T

A
IS

 

E - 1 - - - - - - 1 

D 1 1 - 1 1 1 1 1 7 

E - - 1 - - - - - 1 

S
A

ÍD
A

S
 

C 1 2 1 1 2 1 - 1 9 



 

 

 XI 

JOGOS OLÍMPICOS DE ATENAS (2004)                                                                                                                                    
CONCURSO III -  FINAIS DE TRAVE                                                                                                                                                     
Totais de Elementos Apresentados 

Ginastas Ginasta 

nº 1 

Ginasta 

nº 2 

Ginasta 

nº 3 

Ginasta 

nº 4 

Ginasta 

nº 5 

Ginasta 

nº 6 

Ginasta 

nº 7 

Ginasta 

nº 8 

Nacionalidade ROM USA ROM RUS USA CHN CHN AUS 

Classificação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Totais 

A - 1 - - - - 1 - 2 

B - - - 1 - - - - 1 

C - - - - - - - - 0 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

D - - - - - 1 - - 1 

A - - - 1 - - - - 1 

B - - - - - - - - 0 

C 1 1 2 1 1 1 1 1 9 

D - 1 1 - 2 2 3 1 10 

S
A

LT
O

S
 G

ÍM
N

IC
O

S
 

E - - - 1 1 1 1 - 4 

P
IV

O
T

S
 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

A - - - - - - - - 0 

B 2 3 2 2 2 2 2 2 17 

C 2 - 1 1 1 - - - 5 

R
E

N
V

E
R

S
E

M
E

N
T

S
 

D 3 1 1 4 1 2 2 4 18 

A - - - - - - - - 0 

B - - - - - - - - 0 

C 1 2 1 1 2 1 - 1 9 

D 1 1 2 1 1 1 1 - 8 

M
O

R
T

A
IS

 

E - 1 - - - - - - 1 

D - - - - 1 1 1 1 4 

E 1 - 1 1 - - - - 3 

S
A

ÍD
A

S
 

Super E - 1 - - - - - - 1 



 

 

 XII 

JOGOS OLÍMPICOS DE SYDNEY (2000) 
CONCURSO III -  FINAIS DE TRAVE 

GINASTA Gina nº1 Gina nº2 Gina nº3 Gina nº4 Gina nº5 Gina nº6 Gina nº7 Gina nº8 

Nacionalidade CHN RUS RUS ROM UKR ROM CHN USA 

Classificação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

A 1 5 1 1 3 4 4 1 

B 4 3 6 6 5 4 3 3 

C 4 2 2 2 2 3 4 3 

D 2 4 3 2 5 4 4 4 

N
º 

P
A

R
T

E
S

 D
E

 
V

A
LO

R
 

E 2 1 1 1 0 0 0 0 

4A=0.4 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

3B=0.9 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ P
V

 
D

ed
uç

õe
s 

3C=1.5 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Sr Ac 2 voo - 1 M 
ou sem apoio mãos 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Sr Da/Da-Ac ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Pivot 360º ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Salto 180º ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

E
E

 
D

ed
uç

õe
s 

Saída D ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

D 0.1 0.3 0.2 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 

E
D

 

E 0.4 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 

0.1       1  

2 Ac 
com voo 0.2         

0.1      1  1 

3 Ac 
com voo 

 

0.2 1   1 1  1  

0.1 1 1   1 1 1 1 

JÚ
R

I A
 

V
A

LO
R

 A
D

IT
IV

O
 

V
L 

2 Da/ 
Da-Ac 0.2 1 2 3 2 3 1 2 1 

PONTOS DE BONIFICAÇÃO 
(pts) 

1.00 1.00 1.00 0.90 1.30 0.80 1.10 0.70 

TOTAL VALOR ADITIVO (pts) 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 0.80 1.00 0.70 

NOTA DE PARTIDA (pts) 10.00 10.00 10.00 9.90 10.00 9.80 10.00 9.70 

Nº QUEDAS         

ED QUE APRESENTAM 
FALHAS GRAVES         

DEDUÇÕES DO JÚRI B (pts.) 0.180 0.213 0.225 0.150 0.288 0.100 0.325 0.313 

NOTA FINAL (pts) 9.825 9.787 9.775 9.750 9.712 9.700 9.675 9.387 



 

 

 XIII 

 

JOGOS OLÍMPICOS DE ATENAS (2004) 
CONCURSO III -  FINAIS DE TRAVE 

GINASTA Gina 
nº1 

Gina 
nº2 

Gina 
nº3 

Gina 
nº4 

Gina 
nº5 

Gina 
nº6 

Gina 
nº7 

Gina 
nº8 

Nacionalidade ROM USA ROM RUS USA CHN CHN AUS 

Classificação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

A 1 2 1 2 1 1 2 1 

B 2 3 2 3 2 2 2 2 

C 4 3 4 3 4 2 1 2 

D 4 3 4 5 5 7 7 6 

E 1 1 1 2 1 1 1 0 

N
º 

P
A

R
T

E
S

 D
E

 V
A

LO
R

 

Super E 0 1 0 0 0 0 0 0 

4A=0.4 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

3B=0.9 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ P
V

 
D

ed
uç

õe
s 

3C=1.5 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Sr Ac 2 voo - 1 M 
ou sem apoio mãos 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Sr Da/Da-Ac ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Pivot 360º ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Salto 180º ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

E
E

 
D

ed
uç

õe
s 

Saída D ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

D 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4* 0.6* 0.6* 0.5* 

E 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0 E
D

 

Super E 0 0.3 0 0 0 0 0 0 

2 Ac 
com voo 0.1 1  1 2 1    

0.1     1  1  3 Ac 
com voo 

0.2 2 2 2   1  1 

JÚ
R

I A
 

V
A

LO
R

 A
D

IT
IV

O
 

V
L 

2 Da/ 
Da-Ac 0.1 1 2 2 2 2 2 2 1 

PONTOS DE BONIFICAÇÃO 
(pts) 

1.20 1.40 1.30 1.30 1.00 1.20 1.10 0.80 

TOTAL VALOR ADITIVO (pts) 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00 1.20 1.10 0.80 

NOTA DE PARTIDA (pts) 10.00 10.00 10.00 10.00 9.80 10.00 9.90 9.60 

Nº QUEDAS      1 1 1 

ED QUE APRESENTAM 
FALHAS GRAVES     1    

DEDUÇÕES DO JÚRI B (pts.) 0.213 0.225 0.300 0.413 0.425 0.763 0.850 0.850 

NOTA FINAL (pts) 9.787 9.775 9.700 9.587 9.375 9.237 9.050 8.750 



 

 

 XIV 

 

JOGOS OLÍMPICOS DE SYDEY (2000) 
CONCURSO III -  FINAIS DE TRAVE 

GINASTA Gina 
nº1 

Gina 
nº2 

Gina 
nº3 

Gina 
nº4 

Gina 
nº5 

Gina 
nº6 

Gina 
nº7 

Gina 
nº8 

Nacionalidade CHN RUS RUS ROM UKR ROM CHN USA 

Classificação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

B+D =0.1       1  

C+D =0.2         

B+E =0.2         

2 
A

c 
co

m
 v

oo
 

D+D =0.2         

B+B+C =0.10      1  1 

B+C+C =0.10         

B+B+D =0.20 1   1 1  1  

C+C+C =0.2         

B+C+D =0.2         

3 
A

c 
co

m
 v

oo
 

B+C+C+C =0.2         

A+D =0.1  1   1 1 1  

B+C =0.1 1       1 

B+D =0.2  1 2  2 1 1  

C+C =0.2 1  1 1 1  1  

V
L 

2 
D

a/
 D

a-
A

c 

+ difícil=0.2  1  1    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 XV 

 

 

 

JOGOS OLÍMPICOS DE ATENAS (2004) 
CONCURSO III -  FINAIS DE TRAVE 

GINASTA Gina 
nº1 

Gina 
nº2 

Gina 
nº3 

Gina 
nº4 

Gina 
nº5 

Gina 
nº6 

Gina 
nº7 

Gina 
nº8 

Nacionalidade ROM USA ROM RUS USA CHN CHN AUS 

Classificação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

C+C =0.1 1    1    

C+D =0.1   1 1     

2 
A

c 
co

m
 v

oo
 

B+E ou + =0.1    1     

B+B+D =0.10     1  1  

C+C+C =0.2         

B+C+D =0.2 2 1 1   1  1 

3 
A

c 
co

m
 v

oo
 

B+B+E=0.2  1 1      

C+C =0.1 1 1 1  1    

V
L 

2 
D

a/
 

D
a-

A
c 

+ difícil=0.1  1 1 2 1 2 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


