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RESUMO 

 

Este estudo tem como referência base a análise e comparação dos 

Códigos de Pontuação de 2001 e 2005 de Ginástica Artística Feminina mais 

especificamente as regras referentes à construção e ajuizamento dos 

exercícios de Paralelas Assimétricas. Através desta análise pretendemos 

verificar de que forma as alterações dos Códigos de Pontuação conduziram à 

evolução do desempenho das ginastas nos exercícios de Paralelas 

Assimétricas e prever algumas das tendências actuais do desenvolvimento dos 

exercícios deste aparelho. 

Foi nosso objectivo analisar e comparar os Códigos de Pontuação de 

2001 e 2005, procurando relacionar as alterações sofridas pelo Código de 

Pontuação de 2005 com a construção dos exercícios de Paralelas Assimétricas 

das ginastas. Foi igualmente nosso objectivo relacionar os dois Códigos de 

Pontuação, a fim de verificar os elementos mais utilizados tendo em 

consideração as novas exigências 

Este trabalho teve por base a observação de vídeos dos exercícios de 

Paralelas Assimétricas nos Campeonatos do Mundo de Anaheim (2003) e 

Estugarda (2007). A amostra foi constituída por dezasseis ginastas do sexo 

feminino, do escalão sénior de elite mundial, correspondentes às oito finalistas 

no Concurso III de Paralelas Assimétricas. Como procedimento estatístico 

decidimos por realizar um estudo descritivo das variáveis a partir das médias, 

frequências e percentagens. 

Através dos resultados obtivemos como principais conclusões que o 

Código de Pontuação de 2005 trouxe alterações que vieram revolucionar o 

sistema de pontuação havendo, assim, uma alteração significativa na 

construção dos exercícios de Paralelas Assimétricas. Verificou-se um aumento 

no número total de elementos, nas mudanças de banzo e nos despegues. 

Pudemos verificar também uma maior preocupação com a perfeição e a 

redução de falhas apesar de também se verificar um aumento no valor de 

dificuldade e nos valores de ligações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA, CÓDIGOS DE 

PONTUAÇÃO, GINASTAS, ELEMENTOS DE DIFICULDADE, PARALELAS 

ASSIMÉTRICAS.  
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ABSTRACT 

 

This work have as reference base the analysis and comparison of the 

Codes of Points of Women´s Artistic Gymnastics of 2001 and 2005, more 

specifically the rules concerning the construction and filing of exercises of 

Uneven Bars. Through this analysis we intended to verify how the changes in 

the Code of Points led to changes in the performance of gymnasts in the 

exercises of Uneven Bars and predict some of the trend of development of the 

exercises in this apparatus. 

Our aim was to analyze and compare the Code of Points of 2001 and 

2005, trying to relate the changes of the Code of Points 2005 with the 

construction of the exercises of Uneven Bars of gymnasts. It was also our aim 

to relate the two Codes of Points, in order to verify the elements used taking 

into account the new requirements. 

This work was based on the observation of videos of the exercises in 

Uneven Bars at the World Championships in Anaheim (2003) and Stuttgart 

(2007). The sample was constituted by sixteen female gymnasts, the senior 

level of elite world, corresponding to the eight finalists in the Competition III of 

Uneven Bars. As a statistical procedure we decided to perform a descriptive 

study of variables from the mean, frequencies and percentages. 

Through the results obtained as the main conclusions that the Code of 

Points 2005 has brought changes that came to revolutionize the scoring system 

thus, there was a significant change in the construction of exercises of uneven 

Bars and there was an increase in the total number of elements, the bar 

changes and flight elements. We saw also a major concern with the perfection 

and the reduction of failures while also saw an increase in difficulty value and in 

the connection value. 

 

KEY WORDS: WOMEN´S ARTISTIC GYMNASTICS, CODE OF POINTS, 

GYMNAST, DIFFICULTTY ELEMENTS, UNEVEN BARS.  
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RESUME 

 

Cette étude a comme référence base l'analyse et la comparaison des 

Codes de Pointage des 2001 et 2005 de Gymnastique Artistique Féminine plus 

spécifiquement les règles sour la construction et le jugement des exercices aux 

Barres Assymétriques. À travers cette analyse nous prétendons vérifier comme 

les modifications des Codes de Pointage nous ont conduits à l'évolution de la 

performance des exercices de Barres Assymétriques des gymnastes et prévoir 

les tendances actuelles du développement des exercices de cet appareil.  

Notre objectif constitue l’analyse et la comparaison des Codes de 

Pointage de 2001 et 2005, en cherchant se rapporter le aux modifications du  

Code de Pointage de 2005 avec la construction des exercices de Barres 

Assymétriques des gymnastes. C’était également notre objectif comparer les 

deux Codes de Pointage, afin de vérifier les élèments plus utilisés vu les 

nouvelles exigences. 

Ce travail a eu par base l’observation des vidéos des exercices de Barres  

Asymétriques dans les Championnat du Monde d'Anaheim (2003) et d'Stuttgart 

(2007). L'échantillon a été constitué par seize gymnastes séniores du sexe 

féminin, d'élite mondiale, qui correspondeut aux huit finalistes dans la Concours 

III de Barres Assymétriques. Comme procédure statistique nous décidons de 

réaliser une étude descriptive des variables à partir des moyennes, fréquences 

et pourcentages. 

À travers les résultats de notre étude nous avons obtenu comme 

principales conclusions que le Code de Pointage de 2005 a apporté 

modifications qui sont venues révolutionner le système de pointage qui a 

conduit a une modification significative dans la construction des exercices de 

Barres Assymétriques. Ont peut vérifier une augmentation dans le nombre total 

d'élèments, dans les changements de barre et des élèments avec envol. Nous 

avons aussi vérifié une plus grande préoccupation avec la perfection et la 

réduction des pénalisations malgré aussi se vérifier une augmentation dans la 

valeur de difficulté et du la valeur de liaisons. 

 

MOTS CLEF: GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE, CODES DE 

POINTAGE, GYMNASTES, ÉLÈMENTS DE DIFFICULTÉ, BARRES 

ASSYMÉTRIQUES.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Ginástica Artística (GA) é uma das modalidades mais populares do 

programa olímpico, como também uma das mais exigentes em termos técnicos 

(FIG, 1999) e distingue-se por apresentar características muito específicas 

(Côrte-Real, Pereira & Aparício, 1991). 

Esta modalidade está em permanente mudança, que engloba o 

aperfeiçoamento dos seus aparelhos, a busca de melhores desempenhos e 

resultados e a alteração dos regulamentos de competição. Estas mudanças 

contribuem para a evolução técnica nos seus diversos aparelhos e demonstra-

nos a elevada preocupação em promover a GA, bem como o cuidado em torná-

la mais atractiva aos olhos de quem a assiste. Mais especificamente nas 

Paralelas Assimétricas (PA), a sua constante alteração, nomeadamente o 

aumento da distância entre os banzos e da sua elasticidade, levou a que 

houvesse uma evolução técnica dos elementos, o que contribuiu para a 

inclusão de outros tipos de elementos e para que o trabalho das ginastas seja, 

cada vez mais, amplo e dinâmico. 

O Código de Pontuação (CP) tem exigências que servem de orientação 

para a construção dos exercícios de competição e contém as regras de 

ajuizamento. As suas alterações são no sentido de responder à constante 

evolução das ginastas e dos elementos nos exercícios, tornando os parâmetros 

de avaliação cada vez mais exigente, aumentando a complexidade de ligações 

e rotações e introduzindo novos elementos. 

É neste âmbito que, com o nosso estudo, pretendemos analisar os CP de 

2001 e 2005, procurando verificar de que forma as alterações observadas no 

CP de 2005 influenciaram na construção dos exercícios de PA das ginastas. 

Foi também nossa intenção relacionar os dois CP de forma a comparar os 

elementos mais utilizados considerando as alterações prescrevendo, assim, as 

tendências do desempenho das ginastas nos exercícios de PA. 
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Assim sendo realizamos, numa primeira parte, uma revisão da literatura 

na qual procuramos conhecer um pouco da história e evolução da GA, 

nomeadamente da Ginástica Artística Feminina (GAF), caracterizar o aparelho 

que engloba o nosso estudo, bem como, efectuar uma análise comparativa dos 

CP de 2001 e 2005, de forma a tentar compreender quais as alterações e 

tendências de desenvolvimento dos CP, mais especificamente em relação às 

PA. De seguida definimos os nossos objectivos e descrevemos a metodologia 

utilizada no nosso estudo. 

Seguidamente efectuamos uma análise dos exercícios das ginastas nas 

Finais de PA dos Campeonatos do Mundo (CM) de Anaheim (2003) e 

Estugarda (2007) com o propósito de avaliar o desempenho das ginastas nas 

referidas competições tendo em consideração o CP de 2005. A escassez das 

referências bibliográficas relativas à especificidade do tema levou-nos a optar 

por unir num mesmo capítulo a apresentação e discussão dos resultados. 

Por fim, através dos resultados obtidos e da sua discussão, revelamos as 

principais conclusões deste trabalho que nos ajudarão a compreender de que 

forma a evolução da GAF, nomeadamente nas PA, se tem processado e quais 

as suas tendências para o futuro. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA 

 

A história da Ginástica confunde-se com a história do próprio Homem que 

a tem praticado desde tempos imemoráveis, podendo-se mesmo dizer que 

remonta ao princípio da vida com os primeiros gestos de adoração aos deuses 

(Carvalho, 2004). A Ginástica é um dos mais antigos desportos olímpicos, 

sendo inicialmente praticada nos Jogos Olímpicos da antiguidade em que os 

atletas realizavam uma variedade de eventos que podiam ser imprecisamente 

chamados de “Ginástica” (FIG, sd). 

 

O aparecimento da Ginástica remete-nos à Antiguidade Clássica, sendo 

as suas evidências mais antigas da sua existência datadas de 2700-1400 a.C. 

Das mais antigas civilizações chegam-nos vestígios do interesse que o Homem 

sempre dedicou aos exercícios físicos (Nunes, 2000).  

 

A palavra Ginástica deriva do grego “gumnos”, que na linguagem de Zeus 

significava nu, espelhando a forma como os gregos praticavam os exercícios 

físicos (Huguenin,1981). Segundo Nunes (2000, p.13) “os Gregos amavam e 

praticavam os exercícios físicos, essencialmente lutar, trepar cordas, lançar 

pesos e dardos”. Desde muito cedo sentiram a necessidade de se libertarem 

das suas roupagens, de modo a poderem movimentar-se livremente, e assim 

criaram edifícios a que chamavam Gymnasium, que incluíam os vestiários para 

se libertarem dessas roupas, salas para diversas espécies de actividades 

físicas, banhos, salas de leitura e relaxação. O ginásio sofre uma 

transformação no séc. IV a.C., em que algumas salas foram atribuídas ao 

ensino intelectual (filosófico e militar) e onde a Ginástica ocupa um lugar de 

privilégio neste tipo de educação. Mas foi em Atenas que surgiu a educação 

estreitamente ligada ao ginásio (Botelho, 1989). 

O ideal da beleza humana nasceu dos locais desportivos da Grécia, onde 

a prática dos exercícios físicos e as manifestações artísticas eram 

consideradas irmãs (Ramos, 1982).  
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Aquando da conquista da Grécia pelos Romanos, estes últimos foram 

buscar os seus exercícios aos Gregos para os incluir na ginástica militar do seu 

exército (Botelho, 1989). Segundo Nunes (2000, p.14) “os Romanos copiaram 

e perpetuaram os ideais culturais gregos, embora com o avançar dos séculos 

se tenham mostrado incapazes de manter esses elevados padrões morais”.  

O médico romano Claudius Galeno deu um importante contributo para a 

Humanidade, devido ao esforço em elevar os jogos físicos a um objectivo e 

científico modo de vida (Nunes, 2000). 

Contudo, após a decadência do Império Romano, o exercício físico, bem 

como outras actividades culturais, foram perdendo a importância, originando a 

“fase negra” – Idade das Trevas. A “Ginástica” passa, assim, a ser entendida 

como uma ocupação de ócio, passando os banhos, as massagens e unções a 

ser entendidos como cuidados do corpo (Botelho, 1989). 

 

Na Idade Média, a base de preparação militar dos soldados, que lutaram 

nas Cruzadas organizadas pela igreja, foi constituída pelos exercícios corporais 

(Ramos, 1982). Entre os nobres eram valorizadas a esgrima e a equitação 

como requisitos para a participação nas Justas e Torneios, jogos que tinham 

como objectivo “enobrecer o homem e fazê-lo forte e apto” (Ramos, 1982, 

p.23). De resto, tudo o que existia era apenas a prática de exercícios 

acrobáticos, a cargo de saltimbancos, fonte de divertimento em circos 

itinerantes através da Europa. Infelizmente, a acrobacia no solo veio a sofrer 

nessa época um descrédito muito acentuado, pelo facto de ser essencialmente 

praticada por escravos treinados para distrair os seus donos (Albuquerque, 

1995).  

Foi a partir de 1453, aquando da tomada de Constantinopla pelos turcos, 

que o exercício físico na Idade Moderna passou a ser altamente valorizado 

como agente de educação. Foram vários os estudiosos da época, de entre os 

quais inúmeros pedagogos, que deram o seu contributo para a evolução do 

conhecimento da Educação Física através da publicação de obras relacionadas 

com a pedagogia, a filosofia e a técnica, o que proporcionou um grande 

movimento de sistematização da Ginástica (Ramos, 1982). 
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Foi no séc. XVI, Idade Contemporânea, que Rabelais e Montaigne 

referiam a extrema utilidade e interesse do exercício físico, apesar de o 

portador das ideias pedagógicas da educação física, que foram aplicadas e 

postas em prática na Alemanha, ter sido Rousseau (1712-1778) (FPG, 2000) 

O desporto moderno surge entre o séc. XVII e XVIII, onde a noção de 

desporto acompanha a revolução industrial inglesa, ao encontro do “record” e 

“performance”. Mas foi necessário esperar pelo século XVIII para assistir ao 

renascimento da Ginástica.  

 

Na tentativa de formular um conjunto de exercícios de ginástica 

relacionados com os movimentos do corpo, nasce a Ginástica Natural, no séc. 

XVI, através das influências de Jean-Jaques Rousseau (Nunes, 2000).  

 

O início da GA, como é hoje praticada, aconteceu nos fins do século XVIII, 

mediante o ressurgimento da prática da Educação Física nos meios escolares. 

Influenciados pelas ideias de Rousseau, os líderes deste movimento, que 

procuravam inserir aulas de ginástica nas escolas foram: Basedow (1724-

1790), fundador do Filantropino na Alemanha; Guts Muths (1759-1839), autor 

de “Gymnastic fur Jugend”, tendo sido considerado o “pai da Ginástica 

Escolar”; Vieth (1763-1836) na Alemanha; e Pestalozzi (1746-1827) na Suíça. 

Mas, sem qualquer dúvida, os líderes que mais influenciaram a GA foram o 

alemão Janh (1775-1852) e o sueco Ling (1776-1893). 

 

Friederich Ludwig Jahn (1775-1852), o verdadeiro “Pai da Ginástica”, 

lançou bases sólidas de uma forte implementação gímnica e o gosto pelo 

exercício físico. Em 1811, criou o primeiro ginásio ao ar livre, em Hasenheim, 

perto de Berlim, onde havia uma área para a prática de ginástica, que incluía 

equipamento para corrida, saltos, lançamentos, escorregar, trepar, barras 

paralelas, toda uma série de aparelhos que ele improvisou e experimentou. 

Albuquerque (1995) refere que o método utilizado ultrapassava “o simples 

quadro corporal” (p.22), sendo o seu objectivo “formar homens capazes de 

defender a Pátria” (p.22). Segundo Nunes (2000), a sua preocupação era 
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libertar a Prússia do domínio napoleónico, desenvolvendo jovens fortes para 

fins militares, descurando desta forma a vertente da educação. O Turnen, 

nome atribuído ao sistema de Jahn, englobava um conjunto de actividades 

físicas ligadas a diferentes domínios e que, no decorrer do tempo, deu origem à 

Ginástica Desportiva. Baseando-se na obra de Guts Muths, inventa a barra 

fixa, as paralelas e o cavalo com arções. Este ginásio acabou por ser fechado 

na sequência de acontecimentos políticos que levaram Jahn à prisão. A 

interrupção e sua captura foram um desastre para o movimento, pois a 

ginástica, também viria a ser proibida, conduzindo os ginastas a levarem os 

seus aparelhos para o interior (Carvalho, 2004). 

Foi graças a Jahn, que houve o reconhecimento da importância nacional 

da ginástica e este facto levou a que a ginástica, sobretudo através dos seus 

discípulos, se tornasse muito popular na Europa.  

 

Em 1799, Franz Nachtegall (1777-1847) criou, em Copenhaga, o primeiro 

instituto privado de ginástica. Três anos mais tarde é fundado o Instituto Militar 

de Ginástica para onde entra, como estudante, Pehr Henrik Ling (1776-1893), 

que no seu regresso à Suécia, lançou as bases da ginástica sueca. Ling 

introduziu o seu sistema de educação física na Suécia, em que preconizava o 

objectivo de dar exercícios físicos para um número maior de praticantes, a 

começar pelas escolas. Este ressalta a grande importância de se dar pontos de 

apoio para o corpo humano, para que ele pudesse exercitar-se e não usá-lo 

como instrumento. Em virtude do seu sistema baseado nos estudos de 

anatomia e fisiologia, que procuravam fins mais terapêuticos, este é 

considerado o “Pai da Escola Sueca”, escola que exerceu grande influência 

nos demais países da Europa Ocidental e Central.  

 

Outras escolas apareceram e tiveram grande influência na GA, como por 

exemplo, a escola suíça, fundada por Phocion Clias (1782-1854), que conduziu 

à criação da federação Suíça em 1832, sendo a primeira Federação de 

Ginástica no mundo.  
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Francisco Amoros (1770-1848), espanhol, naturalizado francês, fundou a 

escola francesa de ginástica, que consistia fundamentalmente em exercícios 

militares aplicados, sendo a sua execução, por vezes, acompanhadas de 

canções para exaltar os sentimentos patrióticos. Amoros via na ginástica um 

poderoso instrumento pedagógico e um meio de observação psicológica dos 

alunos. Apesar do seu método não ter um grande conteúdo pedagógico, as 

suas ideias levaram à criação da célebre Escola de Joinville-le-Pont, de onde 

teve origem o método francês (Ramos, 1982). Segundo Botelho (1989), consta-

se que em 1984, Amoros ou um seu discípulo, efectuou uma visita a Lisboa de 

forma a proceder aos estudos indispensáveis para a abertura de um ginásio. 

 

Outra escola de destaque é a da Checoslováquia, onde surgiu o 

movimento Socollsky, sendo o seu principal autor Miroslav Tyrsh (1839-1884). 

Este sistema englobava exercícios sobre os aparelhos com ou sem objectos 

(movimentos livres), em grupo (pirâmides) e militares (esgrima, boxe). Este 

movimento forneceu os princípios da actual Ginástica de Grupo. 

 

No fim do século XIX, a ginástica, com um grande número de sociedades 

nos países da Europa, foi concebida como um sistema para melhorar as 

capacidades físicas e morais do ser humano, como um meio de regenerar uma 

população e de a fortalecer contra as invasões. É nesta altura que os primeiros 

clubes portugueses que se dedicaram à ginástica surgiram, apesar de só muito 

tardiamente a modalidade ter adquirido algum desenvolvimento (Nunes, 2000). 

 

Foi através do movimento olímpico que a ginástica se racionalizou, 

promovendo, em 23 de Julho de 1881, a fundação da Federação Europeia de 

Ginástica (FEG) que em 1921 passa a designar-se de Federação Internacional 

de Ginástica (FIG) (Albuquerque, 1995). Antes disso a Ginástica era 

considerada uma actividade de acaso, pois não seguia normas, aparelhos 

regras ou mesmo traje em comum (Nunes, 2000). 
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Os JO da Era Moderna iniciaram-se somente em 1896, onde a Ginástica 

estava incluída. A pedido de Pierre de Coubertin o modelo de ginástica de 

aparelhos escolhido foi o Alemão, sendo a organização das provas da 

competência do Comité Olímpico Internacional (COI) a partir de 1900 em Paris 

(Nunes, 2000). 

 

O primeiro CM teve lugar em Antuérpia, em 1903, fazendo apenas parte o 

concurso masculino com as provas de paralelas, barra, cavalo, argolas, uma 

corrida de 150 metros, um salto em altura e um lançamento de pesos. Desde aí 

este evento tem-se vindo a realizar de quatro em quatro anos, intercalados com 

os JO. Mas só em 1952 nos JO de Helsínquia, onde Portugal participou com 

duas equipas (uma feminina e outra masculina), é que as competições 

internacionais passaram a integrar países não europeus tendo sido admitida 

inicialmente a participação dos Estados Unidos.  

 

Só em 1928, nos JO de Amesterdão, é que a ginástica feminina fez a sua 

aparição, onde as provas eram constituídas por equipas formadas por doze 

ginastas, com exercícios nos aparelhos e de conjunto no solo. 

 

Com a intenção de apresentar ginastas portugueses nos JO de 1952 

(Helsínquia), da reunião realizada a 20 de Novembro de 1950 surge, após 

algumas dificuldades, a Federação Portuguesa de Ginástica (FPG). Até aqui o 

nosso país era representado na FIG pelo Ginásio Clube Português (Botelho, 

1989). 

 

Murray (1979) refere que a ginástica feminina partilha com a ginástica 

masculina a origem, nome e diversas habilidades básicas. Apesar de serem 

baseados nos aparelhos da masculina, pode-se afirmar que os aparelhos da 

Ginástica Artística Feminina (GAF) são bem diferentes na intenção e propósito. 

No entanto, antes de 1952, as argolas de balanço, paralelas simétricas, um 

exercício de equipa com manejo de aparelho portátil, saltos de cavalo com 

arções e trave eram as provas que faziam parte do programa olímpico 
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feminino. A eliminação, por parte da ginástica, da demonstração de força 

estática requerida na masculina e o facto de fazer da ginástica feminina uma 

manifestação de elegância, flexibilidade e força em movimento (aspectos que 

mais desafiam e se adequam à fisionomia e características femininas) foram as 

razões que levaram às alterações dos aparelhos. 

 

Mas é somente nos JO de Melbourne, em 1956, que a GA ganha a sua 

forma actual com os seis aparelhos para a Ginástica Artística Masculina (GAM) 

(solo, barra fixa, paralelas simétricas, saltos de cavalo, cavalo com arções e 

argolas) e os quatro para a GAF (solo, saltos de cavalo, paralelas assimétricas 

e trave), desaparecendo assim a ginástica de grupo (Nunes, 2000). A aposta 

nestes quatro aparelhos para a GAF, bem como as suas particularidades foram 

significativas a partir desta data, ao nível da parte artística e, mais tarde, na 

introdução da música nos exercícios de solo. O nível da dificuldade dos 

elementos a executar também aumentou envolvendo maior destreza e risco 

(Martin, 1999). 

 

De acordo com Touricheva (1986, cit. por Cunha, 2004, p. 7), a par das 

modificações na ginástica, os aparelhos também sofreram alterações, embora 

conservem traços antigos, nomeadamente no que se refere à sua forma e 

objectivo. As alterações na construção dos aparelhos apontam para o aumento 

da sua capacidade de amortecimento, bem como para o realce das qualidades 

de segurança e diminuição dos riscos de lesão por parte das atletas.  

 

Este aperfeiçoamento dos aparelhos e a busca sucessiva de atingir 

melhores desempenhos e resultados levaram a que também tivessem de haver 

alterações nos regulamentos da competição, de forma a responder à evolução 

da performance das suas atletas e ao aumento da dificuldade dos exercícios. 

Uma outra razão para estas alterações é a promoção da modalidade, de 

forma a torná-la mais atractiva aos olhos de quem assiste, captando a sua 

atenção e, consequentemente, ganhando popularidade. 
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Relativamente às tendências de desenvolvimento da ginástica, tem-se 

vindo a demonstrar que é uma modalidade que está em permanente mutação. 

Todas as suas mudanças ao longo do tempo levaram a novas adaptações, 

novos movimentos e diferentes solicitações, contribuindo para o aumento do 

número de elementos de elevada dificuldade nos exercícios das atletas. 
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2.2. CARACTERIZAÇÃO DO “APARELHO” PARALELAS ASSIMÉTRICAS 
 

As PA foram sofrendo diversas alterações mecânicas evidenciando uma 

grande evolução, quando comparadas com os outros aparelhos. Todas estas 

alterações foram possíveis, atendendo ao desenvolvimento das técnicas de 

construção do aparelho, tendo este passado a ser regulado, quer na altura dos 

banzos, quer no seu afastamento (Carvalho, 2004).  

 

Segundo Nogueira (1992) a sua origem deriva das Paralelas Simétricas, 

que encontramos na GAM, mas devido ao elevado esforço que exigia 

rapidamente foram abolidas. A ginástica neste aparelho apenas se começou a 

desenvolver nos anos 20. 

 

Em 1936, apesar das paralelas na GAF continuarem a ser iguais às 

utilizadas na GAM, tendo a ligeira diferença de que um dos banzos estava 

cerca de um metro mais baixo do que o outro. O aparelho era muito instável, 

não possuindo espias de fixação ao solo, nem esticadores, o que conduzia à 

apresentação de um trabalho bastante estático (Nogueira, 1992).  

 

Com a evolução dos exercícios neste aparelho e consequentemente a 

necessidade de uma maior segurança, a partir de 1952, as novas PA, 

continham espias de fixação ao solo, que levaram a importantes evoluções, 

apesar de ainda apresentarem alguma rigidez, no que se refere às barras da 

época. Estas alterações conduziram a um aumento regular na distância entre o 

ponto de inserção dos suportes da base o que levou a uma maior consistência 

no apoio deste aparelho (Nogueira, 1992).  

 

A evolução das PA passou por outras características, entre elas a 

alteração dos banzos que até aos anos 90 eram ovais e que a partir dessa data 

passaram a ser redondos. Uma outra tem a ver com a substituição de banzos 

de madeira por banzos de fibra sintética ou grafite no interior conferindo-lhes 

maior flexibilidade e segurança (Ferreirinha, 2007). 
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Hoje em dia, o “aparelho” PA consiste em dois banzos paralelos a 

diferentes alturas, com a mesma elasticidade, quatro postes e uma base de 

suporte. O banzo superior (Bs) encontra-se a uma altura de 2.50 metros do 

solo, e o banzo inferior (Bi) a 1.70 metros, podendo a altura dos dois banzos 

ser ajustada para ginastas de grande estatura. Ambos os banzos têm um 

diâmetro de 4.0 centímetros e medem 2.40 metros de comprimento, estando 

em cada extremidade fixos a um poste e onde se inserem as espias que estão 

presas no solo. Entre os banzos, a distância permitida, medida na diagonal, é 

entre 1.30 a 1.80 metros, sendo esta, na actualidade, uma das características 

que mais contribuiu para a inclusão dos elementos diferentes e a execução de 

outros com maior amplitude. (Sands et al., 2003). Actualmente a evolução 

técnica das PA e sobretudo nos elementos gímnicos está na linha da Barra 

Fixa da GAM, e por isso mesmo há quem apelide as PA como “Dupla Barra 

Fixa” (Magakian, 1978). Estas modificações facultaram uma evolução na 

técnica dos elementos, bem como o incremento do nível de dificuldade dos 

exercícios. O aumento da elasticidade dos banzos leva a que as ginastas usem 

a força de forma adequada, de forma a tirar partido da reacção elástica dos 

banzos. Este facto levou a que os elementos começassem ser realizados com 

maior fluidez e a que o trabalho das ginastas fosse, cada vez mais, amplo e 

dinâmico. As PA são, assim, o aparelho cuja mecânica faculta a mais rápida 

evolução quando comparado com os restantes aparelhos (Carvalho, 2004).  
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2.3. ANÁLISE E COMPARAÇÃO DOS CÓDIGOS DE PONTUAÇÃO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA 

FEMININA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE GINÁSTICA DE 2001 E 2005 
 

Como refere Cunha (2004), toda a actividade organizada que pretende 

seguir a vertente competitiva exige um regulamento objectivo de avaliação que 

permita distinguir eficaz e claramente os diferentes níveis de desempenho dos 

intervenientes. 

 

O CP é um documento produzido e actualizado após cada competição 

importante, pelo Comité Técnico Feminino (CTF) da FIG que foi delineado para 

ser utilizado em todas as competições sob a sua jurisdição, uniformizando, 

assim, a avaliação nas quatro fazes das suas competições oficiais.  

 

Este documento pretende orientar as ginastas e treinadores na 

construção dos seus exercícios de competição, aferir as regras de ajuizamento 

no sentido de assegurar uma avaliação dos exercícios o mais objectiva 

possível, servir de base para desenvolver a compreensão, os conhecimentos e 

as capacidades das juízes internacionais de GAF, bem como, dar a conhecer 

as directrizes gerais para o comportamento das ginastas, treinadores e juízes 

durante a competição (FIG, 2007). 

 

No final de cada ciclo olímpico o CP é actualizado com o objectivo de 

analisar pormenorizadamente as tendências de desenvolvimento da GA em 

cada um dos aparelhos. No entanto, este documento não é imutável, sendo 

susceptível de sofrer algumas alterações dentro do próprio ciclo olímpico. 

 

O CP tem sofrido alterações de modo a responder à permanente evolução 

das ginastas e às suas tendências através de resultados obtidos e à introdução 

de novos exercícios, tornando assim, os parâmetros de avaliação cada vez 

mais específicos e objectivos.  

 

As mudanças da modalidade segundo Enchun (1999, cit. Carvalho, 2004 

e Teixeira 2006) vão ao encontro do aumento do grau de dificuldade de um 
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exercício através da simples ligação dos Elementos de Dificuldade (ED) já 

existentes, uma vez que é cada vez mais difícil o incremento do número de 

rotações transversais e longitudinais. O mesmo autor refere ainda, que é 

possível que a ginástica continue a desenvolver-se para lá do limite da nossa 

imaginação.  

Estas alterações visam a protecção da integridade física das ginastas, 

tendo já ocorrido a alteração do valor de dificuldade ou, até mesmo, a 

eliminação de certos elementos considerados potencialmente arriscados, de 

forma a fomentar uma maior diversidade dos elementos e, consequentemente, 

dos exercícios, fazendo com que esta modalidade se torne mais atractiva para 

os praticantes e espectadores (Cunha 2004). Apesar das regras apenas 

estimularem a realização de elementos que são dominados pelas ginastas, a 

vontade de superação, aliada à melhoria da qualidade material, como também 

à maior exigência ao nível de dificuldade para conseguir atingir a excelência 

são aspectos que se constituem como factores de risco para a sua integridade 

física (Carvalho 2000). 

 

Neste trabalho pretendemos analisar as regras de dois CP, 2001 e 2005, 

em que poderemos analisar as diferenças existentes, que nos permitirão 

melhor compreender a evolução que a ginástica sofreu entre 2001 e 2005. De 

salientar que durante os quatro anos de vigência de ambos os códigos e após 

os CM, são incluídas algumas actualizações de forma a objectivar a sua 

aplicação. 
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2.3.1. Diferentes Fases das Competições Oficiais de Ginástica Artística 
Feminina 
 

Os CP têm vindo a ser delineados para serem utilizados em todas as 

competições, uniformizando assim várias fases de competição. Neste ponto, 

entre 2001 e 2005 não houveram quaisquer alterações.  

 

Assim sendo, nas grandes competições internacionais organizadas pela 

FIG, CM e JO, estão previstos quatro tipos de concursos numa mesma 

competição. O regulamento técnico da FIG (2001 e 2005) prevê os seguintes 

concursos, que se disputam pela seguinte ordem: 

- Concurso I (CI) – Qualificação, no qual participam todas as ginastas 

inscritas na competição. Este concurso serve para a qualificação para os 

restantes concursos que correspondem às finais. Individualmente as ginastas 

podem realizar os seus exercícios em qualquer dos quatro aparelhos, 

dependendo dos seus objectivos. Na participação por equipa apenas cinco 

ginastas, das seis que a podem constituir, realizam o seu exercício, em cada 

aparelho, apenas contando as quatro melhores notas para a classificação. 

- Concurso IV (CIV) – Final por Equipas, onde competem as oito melhores 

equipas qualificadas no CI. Por cada aparelho, apenas participam três ginastas 

de cada equipa e a sua classificação é atribuída através do somatório dessas 

três melhores notas em cada aparelho. 

- Concurso II (CII) – Concurso Individual Múltiplo, apenas participam as vinte 

e quatro melhores ginastas do CI. A sua classificação é obtida através do 

somatório das notas obtidas por cada ginasta nos quatro aparelhos. Neste 

concurso cada federação ou país só poderá participar com duas atletas. 

- Concurso III (CIII) – Final por Aparelhos, no qual participam as oito 

melhores ginastas por cada aparelho. Tal como no CII, no máximo poderão 

participar duas atletas por federação ou país. 
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2.3.2. Avaliação dos Exercícios 
 

2.3.2.1. Júri nos Aparelhos 

 

No ciclo olímpico de 2005/2008, o painel de juízes nas competições da 

FIG está dividido em dois grupos: júri A e júri B. Segundo Almeida (2003), esta 

divisão resulta numa avaliação mais minuciosa do exercício, facilitando assim o 

desempenho dos juízes. 

 

Júri A 

Este júri é constituído por duas juízes (CM e JO), onde a sua principal 

responsabilidade é a de avaliar o valor máximo do conteúdo do exercício. 

Apontam em símbolos todo o conteúdo do exercício, avaliam 

independentemente e determinam em comum a Nota de Partida (Nota A) do 

exercício. 

 

Júri B 

Este júri, nos CM e JO, é constituído por seis juízes que devem observar 

os exercícios e, individualmente, avaliar as faltas de forma correcta e aplicar as 

deduções correspondentes a essas mesmas faltas. No final, a nota do júri B 

corresponde à média das quatro notas intermédias, eliminando, assim, a nota 

mais alta e a mais baixa. 

 

No quadro seguinte apresenta-se a composição do Júri nos Aparelhos 

nos CP em análise e onde podemos verificar algumas diferenças. 
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Quadro nº 1 - Composição e Funções do Júri nos Aparelhos dos CP de 2001 e 2005 

JÚRI NOS APARELHOS 
(COMPETIÇÕES OFICIAIS DA F.I.G.) 

CÓDIGO 2001 CÓDIGO 2005 

JÚRI A JÚRI A 

 É constituído por dois elementos: 

- Júri A
1
: serve de assistente à presidente do júri 

do aparelho e coordena o júri A; 

- Júri A
2
: Introduz no computador a nota de 

partida. 

 As duas juízes apontam em símbolos 
todo o conteúdo do exercício, avaliam 
independentemente e determinam em 
comum o nota de partida (NP) do 
exercício. 

 É constituído por dois elementos: 

- Júri A
1
: coordena o júri A e o júri B (é a 

presidente do júri do aparelho); supervisiona o 

trabalho das assistentes e das secretárias e 

controla se as deduções neutras de tempo, saída 

da superfície autorizada, faltas de comportamento 

e composição foram retiradas da Nota Final, antes 

de a nota ser afixada; 

- Júri A
2
: Introduz no computador a nota A. 

 As duas juízes apontam em símbolos 
todo o conteúdo do exercício, avaliam 
independentemente e determinam em 
comum a nota de partida do exercício. 

 

 O júri A: 
- Decide se a ginasta não se apresenta no início 

ou no final do exercício; 

- Decide quando a ginasta executa um salto nulo 

(nota “0”); 

- Deduz da nota final a ajuda durante os saltos, o 

exercício e a saída. 

JÚRI B JÚRI B 

 É constituído por seis elementos. 

 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 gerais; 

- As faltas de composição específicas de cada 

aparelho; 

- As faltas de execução específicas de cada 

aparelho; 

- Ajuda durante o salto, exercício e/ou saída 

(Paralelas Assimétricas); 

- Faltas relacionadas com a expressão artística. 

 Podem avaliar em cinco centésimos de 
ponto (ex: 0.55 p.). 

 

 É constituído por seis elementos. 

 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 gerais; 

- As faltas de execução específicas de cada 

aparelho; 

- Faltas relacionadas de expressão artística. 

 Avaliam em décimas de ponto (ex: 0.40 
p.). 
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Após a análise do quadro anterior (quadro 1), observamos que em ambos 

os CP o Júri A é constituído por dois elementos (júri A1 e júri A2) e o Júri B por 

seis elementos.  

 

Se compararmos as regras do CP de 2001 com as de 2005 podemos 

verificar que o Júri A passa a ter mais funções. Enquanto que no CP de 2001 o 

Júri A1 era apenas assistente da Presidente do Júri do Aparelho, tendo a 

função de coordenar o Júri A, no CP de 2005, assume a função de Presidente, 

coordenando, assim, o Júri A e o Júri B e supervisionando uma série de outras 

tarefas. O Júri B é também responsável por decidir se a ginasta não se 

apresenta no início e no final do exercício e quando a ginasta executa um salto 

nulo (nota “0”) e por deduzir da nota final a ajuda durante os saltos, durante o 

exercício e nas saídas (aspectos que não estavam especificados no código de 

2001). 

 

No que respeita ao Júri B a grande diferença verificada apresenta-se ao 

nível das deduções registadas e do modo de avaliação. No CP de 2001 as 

deduções são referentes às faltas gerais, faltas específicas de composição, 

faltas específicas de execução de cada aparelho, ajudas (durante os saltos, 

durante o exercício e nas saídas) e faltas de expressão artística. Já no CP de 

2005, as faltas específicas de composição e as deduções relativas as ajudas 

passam a ser deduzidas pelo Júri A. Outra diferença é o facto de a avaliação 

no CP de 2001 poder ser efectuada em cinco centésimas (ex: 0.55 p) e no de 

2005 apenas poder avaliar às décimas (ex: 0.40 p.). 
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2.3.2.2. Componentes de Avaliação nos Códigos de Pontuação de 2001 e 
2005 
 

Neste ponto vamo-nos reportar ao estudo de todas as componentes de 

avaliação consideradas pelas juízes, onde iremos apenas referir-nos aos 

valores atribuídos a cada uma delas e à variação da sua nomenclatura. 

 

Para um melhor esclarecimento, de seguida serão apresentados quadros 

comparativos dos dois CP, abordando as componentes da nota A e da nota B, 

tal como a nota final máxima atribuída. 

 

Quadro nº 2 - Valores atribuídos às componentes de avaliação dos CP de 2001 e 2005 

CÓDIGO 2001 CÓDIGO 2005 

COMPONENTES DA NOTA A 

Partes de Valor 2.60 p. Valor de Dificuldade 
10 Elementos de 

VD mais elevado  

Exigências Específicas 1.20 p. 
Exigências de Grupo de 

Elementos 
2.50 p. 

Valor Aditivo 1.20 p. Valor de Ligações 
A partir de 0.10p. / 

0.20 p. 

COMPONENTES DA NOTA B 

Composição 

5.00 p. 

Execução  

10.00 p. 
 Execução Expressão Artística 

Valor Artístico (TR e SO)  

NOTA FINAL MÁXIMA 10.00 p. NOTA FINAL MÁXIMA 
Não existe  

limite 

 

Tendo em conta o quadro anterior (quadro 2), podemos verificar que 

existem grandes alterações entre os dois códigos, não só relativamente à 

terminologia utilizada, como também à implementação de uma nova fórmula de 

avaliação.  

Antes de falar especificamente nas componentes de avaliação, há que 

referir as alterações na fórmula de cálculo da nota final. Enquanto que, no CP 

de 2001 o a nota final é calculada através da subtracção da Nota B (deduções 

de execução e composição) à Nota A (Nota de Partida – Partes de Valor (PV) e 

Exigências Específicas (EE) em falta + Valor Aditivo (VA) por dificuldade e 
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ligações), no CP de 2005 esta nota é calculada através da soma da Nota A 

(Valor de Dificuldade (VD) + Exigência de Grupos de Elementos (EGE) + Valor 

de Ligações (VL)) com a Nota B (as deduções de execução são subtraídas da 

nota de 10.00 p.). Em ambos os CP a nota B é calculada através da média das 

quatro deduções intermédias de seis notas.  

 

Uma das grandes diferenças existentes entre estes dois CP refere-se à 

nota final máxima que a ginasta poderá atingir. No CP de 2001 se a ginasta 

realizar um exercício sem quaisquer deduções referentes à execução, 

combinação e expressão artística, cumprindo todas as exigências para a 

construção do exercício (PV) e todas as EE de cada aparelho e obtendo o VA 

máximo, poderá alcançar a nota máxima de 10.00 pontos. Já no CP de 2005 

para além do cumprimento de todas as EGE, quanto mais dificuldade e 

ligações a ginasta apresentar, não havendo quaisquer deduções de execução, 

maior será a sua nota final, não existindo um limite de valor. 

 

As componentes da Nota A sofreram alterações, quer na sua 

nomenclatura, quer na sua forma de avaliação. No CP de 2001 é composta por 

as PV, as EE e o VA, sendo o valor máximo de 5.00 pontos. No CP de 2005 

esta componente é constituída por o VD, pelas EGE e pelo VL, não havendo 

nota máxima. Verificamos, então, que no CP de 2001 o VA representa uma 

bonificação das Ligações e dos ED (D, E e SuperE) enquanto que no CP de 2005 

apenas as ligações de elementos é que bonificam. As PV passam a integrar 

todos os ED passando-se a denominar de VD e as EE passam a ser 

denominadas de EGE. 

 

No CP de 2001, a Nota B abrange deduções relativas à composição, 

execução e valor artístico, tendo um valor máximo de 5.00 pontos. Já no CP de 

2005 verificamos que, face às grandes alterações no processo de pontuação 

as deduções de execução passaram a ser deduzidas de 10.00 pontos, o dobro 

do valor máximo atribuído no CP de 2001. As faltas de composição, no CP de 

2005, passaram a ser da responsabilidade do Júri A.  
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Após esta análise mais geral das componentes de avaliação, iremos 

efectuar uma análise mais pormenorizada de cada uma delas, relacionando 

sempre os dois códigos de pontuação. 

 

 

2.3.2.3. Componentes da Nota A 

 

Para uma melhor compreensão, apresentaremos ao longo desta análise 

quadros comparativos, onde efectuaremos a descrição de todas as 

particularidades prescritas nos códigos para cada componente, focando o 

aparelho a que se refere o nosso estudo. 

 

Num primeiro momento analisaremos as PV/VD, que são todos os 

elementos existentes nos códigos, considerados para a construção dos 

exercícios das ginastas, estando classificados com um valor, consoante o seu 

grau de dificuldade. Podem ser entradas, básculas, balanços, elementos por 

baixo da barra, voltas livres, “gigantes”, (faciais e dorsais), vôos (da Bi para a 

Bs e da Bs para a Bi), contra-movimentos e mortais. A cada elemento é 

atribuída uma sequência de números, que permite diferenciar os elementos e 

reconhecer a categoria que pertence (por exemplo: elementos 1.101 – 

elementos do grupo 1 de valor A e elementos 1.201 – elementos do grupo 1 de 

valor B).  

 

Quadro nº 3 - Directrizes relativas às Partes de Valor (CP 2001) e Dificuldades/Valor de Dificuldade (CP 2005) 

nas Paralelas Assimétricas 

CÓDIGO 2001 CÓDIGO 2005 

PARTES DE VALOR E ELEMENTOS DE 
DIFICULDADE 

VALOR DE DIFICULDADE 

A= 0.10 p. 

B= 0.30 p. 

C= 0.50 p. 

D= 0.10 p. 

E= 0.20 p. 
Super

E= 0.30 p. 

(elementos de bonificação) 

A= 0.10 p. 

B= 0.20 p. 

C= 0.30 p. 

D= 0.40 p. 

E= 0.50 p. 

F= 0.60 p. 

G= 0.70 p. 
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Continuação do Quadro nº 3 - Directrizes relativas às Partes de Valor (CP 2001) e Dificuldades/Valor de 

Dificuldade (CP 2005) nas Paralelas Assimétricas 

As exigências, para os CM e JO, são as seguintes: 

2A= 0.20 pts 

3B= 0.90 pts 

3C= 1.50 pts 

 

Total: 2.60 p. 

São contabilizados: 

 Os 9 elementos de VD mais elevado mais a 
saída 
 

Total: Não existe limite 

 Durante o exercício só é possível 
contabilizar uma vez a mesma parte de 
valor e/ou dificuldade. Se for executado 
uma segunda vez, o seu valor não é 
reconhecido; 

 Os elementos são contabilizados por 
ordem cronológica; 

 Os elementos são considerados 
diferentes, se estão identificados com 
número diferentes ou com o mesmo 
número, quando: 

- O corpo nos mortais está em diferentes posições 

(engrupado, encarpado ou empranchado) 

- Há diferentes graus de rotação (½, 1/1 ou 1½) 

- As entradas são executadas como elementos 

durante o exercício. 

 

 As dificuldades D, E e 
Super

E podem 
substituir uma PV em falta e 
simultaneamente receber bonificação.  

 Um elemento de maior dificuldade pode 
substituir um de valor inferior, mas não o 
contrário; 

 

 Durante o exercício, o mesmo VD só poderá 
ser contabilizado uma vez. Se for executado 
uma segunda vez, o VD não é tomado em 
consideração; 

 Nas PA, são contabilizados no máximo os 9 
elementos de VD mais elevado, mais a saída; 

 Os elementos são considerados diferentes, 
se estão identificados com números diferentes 
ou com o mesmo número, quando: 
- O corpo nos mortais está em diferentes 
posições (engrupado, encarpado ou 
empranchado) e nos elementos de dança os 
membros inferiores (mi) estão em afastamento 
ântero-posterior ou em afastamento lateral; 
- Os mi estão unidos ou afastados nos mortais 
e Tkachevs nas PA; 
- Há diferentes graus de rotação (½, 1/1 ou 1 
½). 
 

 Os elementos são considerados os mesmos, 
se estão identificados com o mesmo número e 
se são executados com ou sem mudança de 
pegas saltadas nas PA; 
  

 O Júri A reconhecerá sempre o VD dos 
elementos, excepto se as exigências técnicas 
dos elementos não forem cumpridas; 

 

Após a análise deste terceiro quadro, podemos verificar que existe uma 

grande diferença entre os dois códigos. 

 

Em 2001, como PV denominam-se os elementos de valor A até aos 

elementos de valor C e como ED os elementos de valor D até aos de valor 

SuperE (utilizados apenas como elementos de bonificação). No CP de 2005, a 

PV passa a denominar-se de VD e os ED agregam-se nesta componente indo 

desde os elementos de valor A até aos elementos de valor G. Pode-se, então 

afirmar que entre 2001 e 2005 houve uma alteração na sua terminologia bem 

como no seu conteúdo. 



GAF: Tendências de Evolução dos Códigos de Pontuação e das Performances das Ginastas nos Exercícios de 

Paralelas Assimétricas  

23 

No CP de 2001, a ginasta tem exigências de dificuldade para a 

construção do exercício (2A, 3B e 3C), valendo no máximo 2.60 pontos. No CP 

de 2005 passaram a contabilizar-se os 9 elementos de maior VD mais a saída 

e as dificuldades passaram a ser desde o valor A (0.10 p.) até ao valor G (0.70 

p.), não havendo assim uma nota máxima para esta componente, pois depende 

do que a ginasta apresentar. 

 

Em ambos os CP os elementos são considerados distintos se estão 

identificados com números diferentes ou se estão identificados com o mesmo 

número mas apresentam diferentes formas de execução.  

 

Passamos agora à comparação das exigências específicas de cada CP. 

Este parâmetro não serve apenas como um requisito específico em cada 

aparelho, mas também como ponto de partida para a construção do exercício 

em competição, onde se prescrevem as directrizes relativas à construção do 

exercício. 

 

Quadro nº 4 - Directrizes relativas às Exigências Específicas / Exigências de Grupo de Elementos das Paralelas 

Assimétricas presentes nos C.P. de 2001 e 2005 

CÓDIGO 2001 CÓDIGO 2005 

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS 
TOTAL: 1.20 p 

EXIGÊNCIAS DE GRUPO DE ELEMENTOS 
TOTAL: 2.50 p. 

 Devem ser cumpridas seis (6) EE, 
respeitantes a cada aparelho; 

 Os elementos A podem ser utilizados 
para preencher as EE sempre que 
estejam descritos na tabela ou sejam 
habitualmente reconhecidos; 

 Por cada EE que falte são deduzidos 0.20 
p na nota A; 

 Um elemento pode cumprir mais do que 
uma EE, no entanto um elementos não 
pode ser repetido para preencher outra 
EE. 

 Devem ser cumpridas cinco (5) EGE, 
respeitantes a cada aparelho; 

 Por cada EGE executada são adicionados 0.50 p 
– num máximo possível de 2.50 p; 

 Um elemento pode preencher mais do que uma 
EGE, no entanto não se pode repetir um mesmo 
elemento para preencher outra EGE. 
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Continuação do Quadro nº 4 - Directrizes relativas às Exigências Específicas / Exigências de Grupo de 

Elementos das Paralelas Assimétricas presentes nos C.P. de 2001 e 2005 

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS 

- PARALELAS ASSIMÉTRICAS - 

EXIGÊNCIAS DE GRUPO DE ELEMENTOS 

- PARALELAS ASSIMÉTRICAS - 

Uma passagem do Bi para o Bs, com valor mínimo 
de dificuldade B 

Uma passagem (vôo) do Bs para o Bi 

Uma segunda passagem do Bs para o Bi, com 
valor mínimo de dificuldade B 

Uma passagem (vôo) do Bi para o Bs 

Um elemento de vôo, com valor mínimo de 
dificuldade B, para agarrar o mesmo banzo, 
incluindo elementos com contra-movimento, 
passagem por cima do banzo, torpedo ou mortal 
seguido de retoma no mesmo banzo 

Um elemento de vôo no mesmo banzo 

Um elemento no Bi, com valor mínimo de 
dificuldade B (com início e final na Bi), excluindo a 
entrada 

 

Um elemento do grupo 3 (balanços por baixo e 
voltas livres), 6 (stalders) ou 7 (balanços circulares 
e torpedos), com valor mínimo de dificuldade C  

Um elemento próximo da barra do grupo 2 
(balanços atrás, voltas livres), 4 (stalders), ou 5 
(gigantes com pés), excluindo elementos em vôo e 
balanços para apoio invertido 

Um elemento de saída, com valor mínimo de 
dificuldade C nos concursos de qualificação, 
equipas e individual múltiplo e com valor mínimo 
de dificuldade D nas finais por aparelhos 

Princípios para todas as saídas:  
 Sem saída, saída A ou B – atribui-se 0,00p. 
 Saída C – atribui-se 0,30p. 
 Saída D ou de maior valor – atribui-se 0,50p. 

 

Analisando o quadro acima podemos afirmar que relativamente a este 

ponto se registaram grandes alterações, sendo uma delas a terminologia 

utilizada para denominar esta componente.  

 

O número de exigências difere nos dois CP, tendo no de 2001 de ser 

cumpridas seis exigências e no de 2005 cinco, desaparecendo a exigência que 

obrigava as ginastas a efectuar um elemento na Bi, com valor mínimo de 

dificuldade B.  

Na exigência que inclui os grupos de elementos, apenas foi alterado o 

número dos grupos, continuando a ser exigido os mesmos elementos. 

No que se refere às saídas, no CP de 2001 é exigido um VD de valor C ou 

D consoante o concurso, enquanto que no CP de 2005 a ginasta pode realizar 

a saída dentro das suas capacidades de forma a valorizar a execução das 

melhores ginastas. 

No que respeita ao total atingido nesta componente também podemos 

observar alguma diferença. Enquanto que no CP de 2001 as ginastas atingem 

um total de 1.20 p. sendo descontado da nota A 0.20 p. por cada exigência 
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específica em falta, no CP de 2005 por cada exigência cumprida a ginasta 

alcança 0.50 p., atingindo no máximo um total de 0.50 p.  

 

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

vamos analisar a evolução do VA (bonificação). Os exercícios poderão, nesta 

componente, ser valorizados em 1.20 p. As ginastas poderão utilizar na 

obtenção dos pontos os elementos de dificuldade D, E e SuperE e a ligação dos 

elementos (FIG, 2001). Já no CP de 2005 são contabilizadas, dentro das 

regras prescritas no código, as ligações de elementos (VL). Nesta componente 

a ginasta não tem limite de bonificação uma vez que quanto mais ligações 

apresentar maior será a sua Nota A. 

 

No quadro seguinte podemos ver de forma pormenorizada as regras 

relativas ao VL. 

 

Quadro nº 5 - Directrizes relativas às regras gerais para a atribuição do Valor de Ligações e específicas das 

Paralelas Assimétricas presentes nos CP de 2001 e 2005 

CÓDIGO 2001 CÓDIGO 2005 

VALOR DE LIGAÇÕES VALOR DE LIGAÇÕES 

 As ligações obtêm-se através de 
combinações únicas e difíceis de partes 
de valor e dificuldades em PA, TR e SO. 

 As ligações são avaliadas em +0.10pts ou 
+0.20pts. 

 Podem ser utilizados todos os elementos 
acrobáticos com vôo A, B, C, D, E e 
Super

E, tal como está especificado na 
tabela de ligações. 

 Todas as ligações devem ser directas. 

 Os elementos não podem ser repetidos 
numa outra ligação para atribuição de VA. 

 A contagem dos elementos é feita por 
ordem cronológica 

 Os elementos nas PA podem ser 
executados duas vezes dentro de uma 
mesma ligação, não podendo porém 
contar uma segunda vez como parte de 
valor. 

 A ordem dos elementos de dificuldade 
numa ligação é livre. 

 As ligações obtêm-se através de 
combinações únicas e difíceis de 
elementos nas PA, TR e SO 

 O VL é avaliado com +0.10pts ou +0.20pts 

 Os elementos que descem de valor podem ser 
utilizados para VL. 

 Para uma ligação ser reconhecida tem que ser 
executada sem queda. 

 Os elementos não podem ser repetidos numa 
outra ligação para a atribuição de VL. 

 A contagem dos elementos é feita por ordem 
cronológica. 

 Todas as ligações devem ser directas. 

 Os elementos nas PA podem ser executados 
duas vezes dentro de uma mesma ligação, mas 
não pode receber VD uma segunda vez. 

 Nas PA, a ordem dos elementos de dificuldade 
numa ligação é livre, com duas excepções). 
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Continuação do Quadro nº 5 - Directrizes relativas aos Valores de Ligações das Paralelas Assimétricas 

presentes nos CP de 2001 e 2007 

 Numa ligação de três elementos ou mais, o 
segundo elemento (e/ou os seguintes) pode ser 
usado uma segunda vez. A primeira vez como 
último elemento da ligação e a segunda vez como 
primeiro elemento de uma nova ligação. 

 Numa ligação de três elementos ou mais, o 
segundo elemento (e/ou seguintes) pode ser usado 
uma segunda vez. A primeira vez como último 
elemento da ligação e a segunda vez como 
primeiro elemento de uma nova ligação. 

 O reconhecimento das ligações directas e 
indirectas deve ser feita em benefício da ginasta. 

VALORES DE LIGAÇÕES 

- PARALELAS ASSIMÉTRICAS - 

VALORES DE LIGAÇÕES 

- PARALELAS ASSIMÉTRICAS - 

C (vôo ou rotação) + D 
0.10 p. 

D (vôo) + C (vôo ou rotação) 
Tem de ser executado nesta ordem 

0.10 p. 
D+D D + D 

D + E ou mais 0.20 p. D + E 

 O elemento C deve conter fase de vôo* e 

rotação à volta do eixo longitudinal de 
pelo menos 180º 

*Elementos de vôo para o valor de ligações 

compreendem elementos com um vôo visível 
- Da Bs para agarrar a Bi ou Bi para a Bs; 
- Com contra-movimento, passagem por cima da 
barra, torpedo ou mortal (para agarrar a mesma 
barra ou na outra barra); 
- As mudanças de pegas saltando, com ½ (180º) 
ou 1/1 (360º) volta, não constituem vôo. 

 Estas ligações directas podem ser 
executadas como: 

- Ligações com entrada; 
- Ligações durante o exercício; 
- Ligações com a saída. 

 Se for executado “balanço vazio”
1
 ou 

“balanço suplementar” entre os dois 
elementos o valor de ligação não pode ser 
atribuído. 

 Se um balanço à frente ou atrás termina 
no apoio invertido (10º vertical) é 
considerado como um elemento. 

D (vôo na mesma barra ou Bi para Bs) 

+ C ou mais difícil na Bs (vôo ou 

rotação) 
Tem de ser executado nesta ordem  0.20 p. 

D + E (um dos elementos com vôo) 

E+ E 

 Os elementos com vôo compreendem os 
elementos com vôo visível: 

- Da Bs para agarrar a Bi ou Bi para Bs; 
- Com contra-movimento (por cima da barra), 
passagens sobre a barra, torpedos ou mortais 
seguidos de retoma da mesma barra ou para outra 
barra; 
- Executados como saída. 

Nota: As mudanças de pegas saltando com/sem 
rotação de 180º-360º NÃO são elementos com vôo. 

 As ligações directas podem ser 
executadas como: 

- Ligações com a entrada (a entrada não pode ser 
considerada um elemento em vôo); 
- Ligações durante o exercício; 
- Ligações com saída. 

 Se for executado “balanço vazio” ou 
“balanço suplementar” entre os dois 
elementos o valor de ligação não pode ser 
atribuído. 

 

Através da análise do quadro anterior podemos afirmar que, no CP de 

2001, para a obtenção do VL são utilizados elementos de C a SuperE e no de 

2005 os elementos de valor C ou mais, sendo as ligações bonificadas, em 

ambos, com 0.10 p. ou 0.20 p., consoante o valor dos elementos que compõem 

a ligação.  

                                                
1
 Balanço à frente sem a execução de um elemento da lista de dificuldades seguido de balanço atrás retomar a 

direcção oposta 
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Em relação ao aparelho em estudo, podemos afirmar que houve um 

aumento na variedade de ligações possíveis, como também um aumento da 

especificidade na atribuição das ligações. Ao contrário do que se verifica no CP 

de 2001, no de 2005 as mudanças de pegas saltando, com ½ (180º) ou 1/1 

(360º) volta e as entradas deixaram de ser consideradas elementos de vôo. 

 

 

2.3.2.4. Componentes da Nota B 

 

Passamos agora à análise mais detalhada das componentes de avaliação 

da responsabilidade do júri B, que avalia o exercício das ginastas aplicando as 

devidas deduções às falhas apresentadas. Iremos centrar-nos mais 

especificamente no aparelho em estudo, as PA, comparando, assim, os dois 

CP de 2001 e 2005. Estas componentes referem-se às directrizes que estão 

definidas relativamente à Execução e Composição no CP de 2001 e 

relativamente à Execução no CP de 2005, do exercício da ginasta. 

 

Para além das faltas gerais e penalizações comuns a todos os aparelhos, 

em cada um dos CP existem regras específicas para estruturação e 

organização do exercício que devem ser cumpridas. O incumprimento das 

regras de construção e falhas de execução técnica podem penalizar a ginasta 

num máximo de 5.00 pontos no CP de 2001 e 10.00 pontos no CP de 2005.  

 

Quanto ao tipo de faltas existentes, no CP de 2001 estas podem ser faltas 

ligeiras (-0,05 p.), pequenas (-0,10 p.), médias (-0,20 p.), graves (-0,30 p.) e 

muito graves (-0,50 p. ou mais). Uma das grandes alterações do CP de 2005 

tem como principal objectivo levar as ginastas a uma correcta execução dos 

elementos. Assim sendo, podemos encontrar, no que se refere aos seus 

valores de dedução, um grande aumento em comparação com os valores 

atribuídos no CP de 2001. As faltas em 2005 encontram-se divididas em faltas 

pequenas (-0,10 p.), médias (-0,30p.), grandes (-0,50 p.) e muito graves (-0,8 

p.). 
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As faltas de postura, estética e técnica/faltas de execução relacionam-se 

com erros visíveis nas posições dos membros superiores (ms) e dos mi, altura 

insuficiente nos elementos, amplitude de movimentos, exactidão nas posições 

do corpo, hesitações durante dos saltos, elevações ou balanços para Apoio 

Invertido (AI), com a incorrecção e não definição dos movimentos, com a falta 

de postura na execução dos elementos, com a flexibilidade insuficiente, com a 

falta de ritmo e dinamismo (FIG, 2007). 

  

As faltas de recepção, onde estão incluídos os movimentos para manter o 

equilíbrio, são comuns a ambos os CP. Estas faltas são relativas aos desvios 

em relação ao eixo da recepção, aos passos suplementares, sobressaltos e 

ajuste dos pés, ao tocar, raspar ou bater com os pés nos tapetes e aparelhos e 

a estabilidade durante as recepções dos elementos e nas saídas (FIG, 2007).  

 

No quadro seguinte apresentaremos as diferentes faltas gerais e 

penalizações existentes nos dois códigos de pontuação, efectuando 

posteriormente uma análise mais pormenorizada. 

 

Quadro nº 6 - Directrizes relativas às Faltas Gerais e Penalizações presentes nos CP de 2001 e 2005 

TABELA DAS FALTAS GERAIS E PENALIZAÇÕES 

DEDUÇÕES EFECTUADAS PELO JÚRI B 

FALTAS CÓDIGO 2001 CÓDIGO 2005 

 
Faltas de Postura do Corpo, 
de Estética e Faltas Técnicas 

Faltas de Execução 

ms flectidos no apoio ou mi flectidas cada vez (cv) até 0.30 cv até 0.50 

mi ou joelhos afastados 

< largura dos ombros 
cv até 0.10 

 largura dos ombros 
cv até 0.20 

< largura dos ombros 
cv até 0.10 

 largura dos ombros 
cv até 0.30 

mi cruzados nos mortais com piruetas cv até 0.10 - 

mi cruzados nos elementos com piruetas - c.v. até 0.10 

Altura insuficiente nos elementos acrobáticos com 
vôo 

cv até 0.20 - 

Altura insuficiente nos elementos - c.v. até 0.30 

Afastamento insuficiente (desvio em relação aos 
180º) 

< 20º - cv até 0.10 

 20º < 45º - cv até 0.20 
> 45º - desde de valor 

- 
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Continuação do Quadro nº 6 - Directrizes relativas às Faltas Gerais e Penalizações presentes nos CP de 2001 e 

2005 

Posição engrupada, encarpada e empranchada 
insuficiente 

cv até 0.20 - 

Insuficiente exactidão nas posições engrupada, 
encarpada e empranchada 

- cv até 0.30 

Posição incorrecta dos mi nos afastamentos ou 
posições encarpadas afastadas 

cv até 0.20 - 

Desvio em relação à vertical para as rotações 
terminadas em apoio invertido 

> 10º < 30º - cv até 0.10 
> 30º - cv até 0.20 

- 

Posição incorrecta das pernas nos elementos de 
dança 

- cv até 0.10 

Precisão (cada movimento tem a definição de uma 
posição inicial e uma posição final. cada fase do 
movimento tem que mostrar perfeito controlo) 

- cv até 0.10 

 Faltas de Execução 

Hesitação durante os saltos, elevações ou 
balanços para AI  

cv até 0.10 cv até 0.10 

Ajuste das mãos, deslocação das mãos 
suplementar ou apoio suplementar das mãos 

cv até 0.10 - 

Tocar/raspar o aparelho ou tapete com os pés 
contrariamente à técnica (PA) 

cv 0.10 - 

Bater no aparelho ou tapete suplementar com os 
pés contrariamente à técnica (PA) 

cv. 0.20 (sobre o aparelho) 
cv 0.30 (sobre o tapete) 

- 

Agarrar-se ao aparelho para evitar uma queda (PA) cv 0.30 - 

 Durante todo o exercício 

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

até 0.20 - 

Posição incorrecta ou relaxada dos pés, mi ou 
tronco 

até 0.20 até 0.30 

Flexibilidade insuficiente até 0.20 até 0.10 

Amplitude insuficiente até 0.20 até 0.30 

Amplitude insuficiente nos balanços (PA) até 0.20 - 

Dinamismo insuficiente (PA) até 0.20 até 0.30 

 Faltas de Recepção 

Extensão insuficiente antes da recepção cv até 0.10 
cv até 0.10 

(faltas de execução) 

Desvio em relação ao eixo de recepção cv até 0.10 cv até 0.10 

mi afastados na recepção cv até 0.10 cv até 0.10 

 Movimentos para manter o equilíbrio 

Ligeiro sobressalto ou ajuste dos pés cv até 0.10 
cv até 0.10 (junto 

com passos 
suplementares) 

Movimentos suplementares dos braços cv até 0.10 cv até 0.10 

Movimentos suplementares do tronco para manter 
o equilíbrio 

cv até 0.30 cv até 0.30 

Passos suplementares cv 0.10 (máx. 0.40) 
cv até 0.10 (máx. 

0.70) 

Grande passo ou salto cv 0.20 
cv até 0.30 (máx. 

0.70) 

Flexão profunda cv 0.30 cv 0.50 

Apoio no tapete com uma ou duas mãos cv 0.50 
cv 0.80 (e no 

aparelho) 

Queda no tapete sobre a bacia ou joelhos cv 0.50 cv 0.80 

Queda sobre ou contra o aparelho cv 0.50 cv 0.80 

Tocar/raspar o aparelho com as mãos-braços sem 
cair contra o aparelho 

- cv 0.80 
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A partir da análise do quadro número seis podemos observar que, no que 

se refere às faltas previstas durante o exercício e com base no CP de 2001, as 

faltas estão classificadas em diferentes componentes, nomeadamente: faltas 

de postura do corpo, de estética e faltas técnicas, faltas de execução, faltas de 

recepção, faltas específicas de composição e específicas de execução. No CP 

de 2005 estas faltas estão divididas em faltas de execução, faltas de recepção 

e faltas específicas de execução. 

 

As faltas de postura, estética e técnica são comuns a ambos os CP, 

porém, no CP 2005 as falta de estética e postura estão incluídas nas faltas de 

execução. 

 

A principal diferença aqui encontrada foi o facto de no CP de 2005 se 

verificar um aumento do valor das faltas, conduzindo a uma maior preocupação 

para que as ginastas controlem o seu corpo, principalmente nos elementos de 

maior dificuldade. 

 

As faltas específicas de execução são, como o próprio nome indica, 

particulares de cada aparelho e incluem erros referentes a aspectos técnicos 

mais específicos do aparelho. 

 

No quadro que se segue analisaremos as faltas específicas do aparelho 

em estudo. 

 

Quadro nº 7 - Directrizes relativas às Faltas Específicas de Composição e Execução de Paralelas Assimétricas 

presentes nos CP de 2001 e 2005 

DEDUÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARALELAS ASSIMÉTRICAS (JÚRI B) 

FALTAS CÓDIGO 2001 CÓDIGO 2005 

 
Faltas de Composição  

(Júri B) 
Faltas de Composição  

(Júri A) 

Falta de variedade na escolha dos elementos e ligações até 0.10 - 

Falta de equilíbrio entre elementos com piruetas e fase de 
vôo 

até 0.10 - 

Falta de distribuição progressiva dos elementos no sentido 
de criar pontos altos 

até 0.10 - 

Utilização insuficiente de todo o aparelho em espaço e em 
direcção 

0.10 - 
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Continuação do Quadro nº 7 - Directrizes relativas às Faltas Específicas de Composição e Execução de 

Paralelas Assimétricas presentes nos CP de 2001 e 2005 

Posição engrupada na Bi: 

 Para agarrar a Bs 

 Volta completa sobre os pés (mais do que uma 
vez) para agarrar a Bs 

 Volta de 180º sobre os pés para agarrar a Bs 

0.10 - 

Balanço à frente na Bs, colocar os pés na Bi com ou sem 
rotação 180º 

0.10 - 

Balanço vazio 0.10 0.30 

¾ gigante à frente com ou sem mudança de pegas 
saltando 

0.10 - 

Executar mais de dois elementos iguais directamente 
ligados com a saída 

0.10 0.10 

Mais de um elemento antes da entrada - 0.30 

Falta de um elemento sem vôo com rotação longitudinal 
(360º) 

- 0.30 

Menos de dois tipos de pegas diferentes - 0.30 

Mudança de barra sem efectuar em elemento - cv 0.10 

Não tentar executar a saída - 0.30 

 
Faltas Específicas de 

Execução  
Faltas Específicas de 

Execução 

Terceira corrida 0.50 0.80  

Tocar no Trampolim sem fazer a entrada - 0.80 

Mais de um elemento antes da entrada 0.20 - 

Agarrar-se ao aparelho para evitar uma queda 0.30 - 

Ajustar a posição das pegas - 0.10 

Raspar no aparelho com os pés - 0.30 

Raspar no tapete com os pés - 0.50 

Bater no aparelho com os pés - 0.50 

Bater no tapete com os pés - 0.80 

m em afast. antero-posterior antes de chegar a Ai - 0.30 

Ângulo de finalização dos elementos: 

  Finalização > 10º a 30º (em relação á vertical) 

  Finalização >30º (em relação á vertical) 

- até 0.50 

Ritmo lento durante todo o exercício - até 0.30 

Ritmo lento nas rotações em Ai - 0.10 

Altura insuficiente nos elementos em vôo - até 0.30 

Exercício com insuficiência de balanços - 0.10 

Extensão insuficiente nas subidas de bicos e nos balanços 
a pino 

- 0.10 

Balanço intermédio 0.30 0.50 

Amplitude nos Balanços 

  Balanços à frente ou atrás abaixo da horizontal 

  Báscula – balanço a 45º e abaixo 

  Báscula – balanço acima dos 45º até aos 10º da 
vertical do apoio invertido 

  Amplitude dos elementos 

  Balanço a pino > 80º e < do que a vertical 

cv 0.10 

cv 0.10 

cv 0.05 

cv até 0.20 

0.05 

0.10 

- 

- 

- 

até 0.30 

Virtuosidade técnica (performance técnica excepcional) - 0.10 

 

Após a análise deste quadro, podemos verificar que as faltas de 

composição passaram, no CP de 2005, a fazer parte da responsabilidade do 

júri A (como já foi referido anteriormente).  

Relativamente às faltas de execução específicas verificamos um aumento 

do número de faltas, bem como do valor atribuído às comuns nos dois CP. 
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A partir dos quadros número seis e sete elaboramos um outro quadro e 

um gráfico que expõem a variação do número de faltas que aumentaram, 

diminuíram e foram retiradas entre os CP de 2001 e o de 2005 e as que 

surgiram novas no CP de 2005.  

 

Quadro nº 8 – Variação do número de faltas ao longo dos dois CP de 2001 e 2005 

TIPO DE FALTAS 

AUMENTARAM A 

DEDUÇÃO 
DIMINUÍRAM A 

DEDUÇÃO 
FORAM 

RETIRADAS 
NOVAS 

2001  2005 2001  2005 2001  2005 2005 

Faltas de Execução 2 - 11 7 

Faltas Durante todo o 
Exercício 

3 1 4 - 

Faltas de Recepção - - - - 

Faltas de Movimentos 
para manter o equilíbrio 

5 - - 3 

Faltas Específicas de 
Execução nas PA 

3 - 5 14 

TOTAL 13 1 20 22 

 

 

Figura nº 1 – Variação do número de faltas ao longo dos dois CP de 2001 e 2005 

 

Como foi referido, na análise dos quadros anteriores e do gráfico pode 

verificar-se um aumento do valor atribuído às faltas, bem como o aumento do 

número de faltas. A partir da análise deste quadro e figura sobressaem alguns 

aspectos que importa referir. Apenas uma falta diminui de valor, sendo esta 

relativa às faltas durante o exercício. Já pelo contrário foram treze as faltas que 

aumentaram de valor de dedução, verificando-se um maior aumento nas faltas 

relativas a movimentos para manter o equilíbrio. Constata-se que no CP 2005 



GAF: Tendências de Evolução dos Códigos de Pontuação e das Performances das Ginastas nos Exercícios de 

Paralelas Assimétricas  

33 

foram retiradas vinte faltas que estavam incluídas no código de 2001, sendo 

elas na sua maioria faltas de execução (onze). Mas o que mais sobressai é o 

elevado número (22) de novas faltas que surgiram em 2005, facto que se 

verifica em maior número (14) nas faltas específicas de execução nas PA. Na 

nossa opinião, este aumento no número de faltas de execução deve-se ao 

facto de a FIG pretender incentivar, cada vez mais, uma maior preocupação na 

correcta execução dos elementos, de forma a chegar cada vez mais perto da 

perfeição, o que nos leva a dizer que a execução está a ocupar um lugar 

principal na avaliação dos exercícios. 

 

Face a esta análise podemos constatar que existem grandes alterações 

neste campo e que se verifica um incremento acentuado no rigor e na definição 

das faltas, principalmente ao nível das faltas de execução e que cada vez mais 

as ginastas têm de apostar na perfeição dos elementos, ou seja, numa 

execução com o menor número de falhas possíveis. Um exemplo disso é a 

especificação no CP dos ângulos relativos à finalização dos elementos, que se 

observa em 2005 e que facilita a tarefa dos juízes e torna a sua observação e 

avaliação mais objectiva. 
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2.3.3. Variação do Número de Elementos de Dificuldade 
 

Para melhor compreendermos a análise que nos propomos realizar aos 

elementos de dificuldade, passamos a comparar os diferentes grupos de 

elementos nos dois CP. 

 

Quadro nº 9 – Diferentes grupos de elementos nos dois CP de 2001 e 2005 

GRUPO CÓDIGO 2001 CÓDIGO 2005 

I Entradas Entradas 

II Balanços atrás e Contra-movimentos Balanços atrás e Voltas Livres 

III Balanços por baixo e Voltas livres Gigantes faciais, dorsais e cubitais  

IV Gigantes faciais e Balanços circulares atrás Stalders 

V Gigantes Dorsais e Balanços circulares à frente Gigantes com pés 

VI Stalders Saídas 

VII Balanços circulares e Torpedos 
 

VIII Saídas 

 

Como podemos verificar, no CP de 2001 os elementos encontram-se 

divididos em oito grupos e no CP de 2005 passam a estar divididos em apenas 

seis grupos, havendo, assim, uma redução de dois grupos. Esta redução é 

devida à tendência de agrupar os elementos por a sua estrutura se 

assemelhar. 

 

 A partir de uma análise minuciosa e aprofundada (que incluímos no 

anexo 1), de todos os ED presentes nos dois CP e do valor atribuído para cada 

um deles, elaborámos o próximo quadro, referindo-nos à sua variação ao longo 

dos dois códigos. No quadro e gráfico seguintes apresentamos o número total 

de elementos existentes nos códigos de 2001 e 2005 e indicamos o número de 

elementos novos, o número de elementos que desapareceram, ou que subiram 

ou desceram de valor. 
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Quadro nº 10 – Variação do número e do valor dos elementos nos dois CP de 2001 e 2005 

VALOR 
NÚMERO TOTAL NOVOS 

DESAPARE-
CERAM 

SUBIRAM DE 

VALOR 
DESCERAM 

DE VALOR 

2001 2005 2005 2005 2005 2005 

A 31 27 1 11 -  

B 79 49 3 28 - 6BA 

C 79 68 12 24 1CD 1CB 

D 75 69 12 16 2DE 3DC 

E 26 31 11 3 
2EF  
1EG 

2ED 

Super
E 5 0  1 

2
Super

EF 
2

Super
EG 

- 

F 0 6 2 -  - 

G 0 5 2 -  - 

TOTAL 295 255 43 83 10 12 

 

 

Figura nº 2 – Variação do número e do valor dos elementos nos dois CP de 2001 e 2005 

 

Após a observação do quadro dez e da figura dois e se compararmos os 

dois CP em estudo, averiguamos grandes alterações no que respeita à 

quantidade de elementos, como também no que respeita às alterações de 

valor.  
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Entre 2001 e 2005 podemos constatar que houve uma redução do 

número de elementos, mais propriamente de quarenta elementos. Esta 

redução pode ser explicada através da comparação do número de elementos 

que desapareceram (83) e que apareceram de novo (43) no código de 2005. 

 

Podemos também verificar que vinte e dois elementos sofreram 

alterações de valor no CP de 2005 em relação ao CP de 2001, onde dez 

subiram de valor e doze desceram de valor.  

Se nos referirmos mais especificamente às alterações de valor, 

relativamente às entradas e aos stalders, verificaram-se duas alterações em 

cada uma, uma descida e uma subida de valor e duas descidas de valor 

respectivamente.  

No grupos dos balanços atrás e voltas livres apenas se verificou uma 

descida de valor, mais precisamente no balanço atrás para apoio invertido com 

pernas afastadas, que apresenta uma menor dificuldade na execução técnica 

do elemento quando comparado ao balanço com as pernas unidas.  

No que se refere aos gigantes foram cinco os elementos que subiram de 

valor e um que desceu, perfazendo um total de quatro alterações. 

Nos gigantes com pés, foram seis as alterações encontradas onde três 

são subidas de valor e outras três descidas de valor. Por fim, nas saídas foi 

onde se apuraram as maiores diferenças, onde se registaram sete alterações, 

mais exactamente duas descidas e cinco subidas de valor. 
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2.3.4. Síntese da Comparação e Análise dos Códigos de Pontuação de 
GAF da FIG de 2001 e 2005 
 

Através da análise e comparação dos CP de 2001 e de 2005 podemos 

apurar algumas tendências no desenvolvimento e evolução desta 

especialidade. 

 

Embora o nosso estudo seja particularmente relativo às PA, analisamos, 

também, aspectos gerais que são comuns a todos os aparelhos, o que leva a 

que algumas das alterações que apresentamos se apliquem a toda a GAF. 

 

No que se refere á composição do Júri nos Aparelhos, verificamos que a 

grande diferença observada se relaciona com a função incumbida para cada 

grupo de juízes, não havendo alterações relativamente à composição dos 

juízes. Essencialmente há um grupo de juízes (Júri A) incumbido de avaliar o 

valor máximo do conteúdo do exercício determinando, assim, a Nota de Partida 

(CP 2001) / Nota A (CP 2005) do exercício e o outro grupo (Júri B), incumbido 

avaliar as faltas e aplicar as respectivas deduções durante o exercício. 

 

Relativamente às componentes da Nota A e respectivas directrizes, 

verificamos que o VD, no CP de 2005, não tem limite de valor nem 

obrigatoriedade na escolha dos ED, sendo efectuada a contabilização dos nove 

elementos de maior dificuldade mais a saída. O mesmo não se verifica no CP 

de 2001 em que a ginasta pode atingir no máximo 2.80 p. Esta alteração faz 

com que se apele a uma maior liberdade na construção dos exercícios, de 

acordo com a capacidade, particularidade e objectivo de cada ginasta. 

Podemos, então, assistir a uma maior diversidade de elementos, uma vez que 

os exercícios das atletas apresentam um maior número de elementos de maior 

dificuldade na tentativa de atingir um maior VD. 

Pela análise realizada nas directrizes relativas às EE (CP 2001) e EGR 

(CP 2005) podemos constatar que, para além da alteração na sua 

nomenclatura, no CP de 2001 as ginastas podem atingir no máximo 1.20 p. 

(seis EE com o valor de 0.20 p. cada) e no CP de 2005 a ginasta poderá obter 
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um valor de 2.50 p. quando cumpridas todas as exigências (cinco EGE com o 

valor de 0.50 p. cada). Nas PA a maior diferença encontrada foi relativamente 

ao número de exigências, passando de seis para cinco exigências 

desaparecendo a que obrigava as ginastas a efectuar um elemento na Bi, com 

valor mínimo de dificuldade B. A exigência referente às saídas tornou-se mais 

específica passando a haver uma a maior valorização da execução das 

melhores ginastas. 

No que se refere ao valor atribuído às bonificações, no CP de 2001, para 

além da ligação de elementos são também contabilizados os ED, facto que não 

se verifica no CP de 2005, onde são apenas bonificadas as ligações de 

elementos feitas pelas atletas. Esta componente pode ir até 1.20 p. no CP de 

2001, o que já não acontece no CP de 2005 onde o VL não tem um valor 

máximo. Quantas mais ligações a ginasta, realizar maior será o seu VL e 

consequentemente a valorização na Nota A. As directrizes no CP de 2005 

tornam-se mais exigentes aumentando a dificuldade das ligações. Por fim 

podemos constatar de que houve um aumento na variedade de ligações 

possíveis, como também um aumento na especificidade na atribuição das 

ligações. 

 

No que respeita às componentes da Nota B destacamos o facto de as 

faltas de composição terem passado para a responsabilidade do Júri A, 

deixando assim o Júri B apenas com as faltas relativas à execução. Também 

pudemos verificar a mudança no tipo de faltas e respectivos valores e o 

aumento do valor máximo das penalizações, que passou de 5.00 pontos para 

10.00 pontos, o que nos remete para uma das grandes alterações, o cálculo da 

nota final. Enquanto que, no CP de 2001 a nota final é calculada através da 

subtracção da Nota B (deduções de execução e composição) à Nota A (Nota 

de Partida – PV e EE em falta + VA por dificuldade e ligações), no CP de 2005 

esta nota é calculada através da soma da Nota A (VD+ EGE + VL) com a Nota 

B (as deduções de execução são subtraídas da nota de 10.00 p.). 

Relativamente às faltas mais específicas do aparelho em estudo, verificamos 

um aumento do número de faltas, bem como o valor atribuído às faltas comuns. 
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No geral, ao nível das faltas é notório incremento no rigor na definição das 

faltas, o que leva a que a atleta tenha um maior cuidado na realização dos 

exercícios, principalmente ao nível da execução.  

 

Ao nível da análise dos ED presentes nos dois Códigos de Pontuação e 

do respectivo valor atribuído a cada um deles, verificamos que existem 

variações quanto ao número de elementos em cada código, variações que 

estão relacionadas com as subidas e descidas de valor e com o aparecimento 

de novos elementos e desaparecimento de outros, que levaram a que 

houvesse um decréscimo do número total de elementos nas PA. 

A evolução da performance das ginastas, as alterações nas exigências e 

directrizes, bem como o aumento da motivação das ginastas podem ser 

motivos para a descida e subida do valor dos elementos. Por um lado a 

evolução do desempenho das ginastas relativamente a técnica de execução e 

o valor atribuído para alguns elementos, pode tornar-se desajustado à 

realidade deste aparelho e para tal é necessária a descida do seu valor ou 

mesmo o seu desaparecimento, de forma a levar as ginastas a executarem 

outros elementos diferentes e de dificuldade superior. Por outro lado, a 

necessidade de procura de elementos diferentes associada à vontade do 

aumento da performance, leva ao aparecimento de novos elementos que, com 

o aumento do número de rotações longitudinais e transversais, descobrindo-se 

novas formas de execução dos elementos, aumentando cada vez mais a 

complexidade dos exercícios.  

Ao código de 2005 foram acrescentados quarenta e três novos 

elementos, no entanto deixaram de existir oitenta e três elementos. O código 

de 2005, relativamente ao código de 2001, contou com vinte e duas alterações 

de valor, doze descidas de valor e dez subidas de valor, sendo mais notórias 

essas alterações nas saídas e nos gigantes com pés. 
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Todas estas alterações levam a que esta especialidade cada vez mais se 

desenvolva no sentido da realização de exercícios com um elevado grau de 

virtuosismo e para isso é necessário uma correcta execução dos elementos 

sem falhas graves. Tende também para que se desenvolva um processo de 

treino orientado para a execução e não para a dificuldade, para que as ginastas 

executem em segurança elementos com grau de dificuldade elevado. 
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3. OBJECTIVOS 

 

Através do presente estudo pretendemos contribuir para um melhor 

entendimento acerca das tendências actuais da GAF no que se refere aos 

exercícios de PA, de forma a podermos oferecer algumas respostas aos 

intervenientes desta especialidade na orientação do processo de treino. 

Assim sendo, o nosso estudo pretende analisar de que forma as 

alterações dos Códigos de Pontuação de 2001 e 2005 conduziram à evolução 

do desempenho das ginastas nos exercícios de PA. Para tal, procuramos 

analisar e comparar as diferenças entre as regras estabelecidas pelo CP de 

2001 e pelo CP de 2005 

A partir do objectivo geral, enumeramos os seguintes objectivos 

específicos para o nosso estudo: 

 Verificar se as alterações propostas pelo CP de 2005 influenciaram na 

construção dos exercícios; 

 Analisar as diferenças dos valores dos ED, nas PA; 

 Analisar as alterações propostas pelo CP de 2005 para as bonificações 

nas PA; 

 Verificar quais as alterações nos VL e VD nas Paralelas Assimétricas; 

 Analisar as diferenças entre EGE do CP de 2001 e 2005 nas PA. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Com o intuito de analisar de que modo a alteração e evolução dos CP de 

2001 e 2005 conduziram à evolução dos exercícios efectuados nas PA nos 

últimos anos, iremos proceder a um estudo aprofundado de todos os exercícios 

de competição apresentados pelas oito melhores ginastas nas Finais de PA 

dos CM de Anaheim (2003) e Estugarda (2007). 

 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra deste trabalho é constituída por um total de dezasseis ginastas 

de diferentes nacionalidades e séniores de elite mundial em GAF, 

correspondentes às oito finalistas no CIII de PA, que participaram nos CM 

conforme expomos de seguida. 

 

Quadro nº 11 – Caracterização da Amostra  

ANAHEIM (2003) ESTUGARDA (2007) 

GINASTAS NAC. CLASS. GINASTAS NAC. CLASS. 

G01 USA 1º G01 RUS 1º 

G02 USA 2º G02 USA 2º 

G03 GBR 3º G03 CHN 3º 

G04 PRK 4º G04 GBR 4º 

G05 CHN 5º G05 GER 5º 

G06 UKR 6º G06 ROU 6º 

G07 UKR 7º G07 PRK 7º 

G08 CHN 8º G08 ITA 8º 

TOTAL 8 TOTAL 8 

16 GINASTAS 

   

 

A razão que nos levou à escolha desta amostra foi o facto de estas atletas 

serem consideradas as que melhor desempenho tiveram nas PA nos referidos 

CM, pois as competições analisadas referem-se ao CIII, onde são apuradas as 

oito melhores ginastas por aparelho. A escolha destes CM relaciona-se com o 
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final do ciclo olímpico, onde supostamente os CP correspondentes já estariam 

mais explorados pelas ginastas e seus treinadores. 

 

 

4.2. METODOLOGIA 

 

Através de uma observação de vídeos dos exercícios de PA nos CM de 

Anaheim (2003) e Estugarda (2007), realizamos a identificação de todos os 

elementos executados pelas ginastas e, com base nos exercícios de 

competição apresentados, efectuamos uma análise aprofundada dos 

exercícios. Para tal, procedemos ao cálculo da Nota A, à classificação 

relativamente ao número total de elementos, ao VD e VL (ligações mais 

executadas). Todas as exigências solicitadas foram analisadas em função das 

regras definidas pelo CP de 2005 (actualização efectuada em 2007).  

Julgamos pertinente referir que utilizamos a nomenclatura vigente no CP 

de 2005 em relação aos assuntos estudados para que houvesse uma maior 

simplicidade e clareza na apresentação e discussão dos resultados. 

 

Através dos dados obtidos, apuramos todas as informações que julgamos 

ser importantes para indicar a evolução do desempenho das ginastas nos 

exercícios das Finais de PA dos dois CM relativos ao nosso estudo, sendo 

elas: o número total de elementos; as componentes nos exercícios (total de 

elementos na Bi, Bs, mudanças de banzo, “despegues”2, rotações longitudinais 

com pelo menos 360º e saídas); o número de elementos de dificuldade 

apresentados; o número de ligações apresentadas e por fim as componentes 

da Nota A (VD, EGE e VL). 

 

 

                                                
2
 Elementos em vôo no mesmo banzo 
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4.3. PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

 

No procedimento estatístico para o tratamento dos dados recolhidos, 

utilizámos o programa Microsoft Office Excel 2007, onde calculamos o 

somatório dos totais obtidos para as oito ginastas em cada campeonato, bem 

como a frequência e a média aritmética. Em alguns dados no seu tratamento 

ainda se recorreu aos valores percentuais. 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Devido à escassez das nossas referências bibliográficas relativas à 

especificidade do tema e de forma a evitar repetições desnecessárias sobre os 

assuntos em questão, optamos por apresentar e discutir os resultados no 

mesmo capítulo. 

 

Após a observação e análise dos exercícios nas finais de PA – CIII – dos 

CM de Anaheim (2003), Estugarda (2007) apresentamos de seguida os 

resultados obtidos relativamente aos aspectos que indicam a evolução da 

performance das ginastas. 

 

 

5.1. ANÁLISE DO NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS NOS EXERCÍCIOS 

 

 No quadro que se segue, podemos verificar o número total de elementos 

nos exercícios das ginastas da nossa amostra. 

 

Quadro nº 12 – Número Total de Elementos das ginastas da nossa amostra nos Campeonatos do Mundo de 

Anaheim 2003 e Estugarda 2007 nos exercícios de Paralelas Assimétricas 

CM 2003 - ANAHEIM CM 2007 - ESTUGARDA 

GINASTA Nº 
Nº TOTAL DE 

ELEMENTOS 
GINASTA Nº 

Nº TOTAL DE 

ELEMENTOS 

G01 16 G01 25 

G02 15 G02 25 

G03 20 G03 27 

G04 18 G04 21 

G05 20 G05 19 

G06 16 G06 25 

G07 15 G07 17 

G08 17 G08 22 

 137  181 

Média 17.1 Média 22.6 

 

 



GAF: Tendências de Evolução dos Códigos de Pontuação e das Performances das Ginastas nos Exercícios de 

Paralelas Assimétricas  

48 

Através da análise do quadro doze podemos observar que, nos exercícios 

apresentados pelas finalistas no CM de Anaheim (2003), são executados no 

mínimo 15 elementos no total do seu exercício (média=17.1) registando-se um 

somatório de 137 elementos nos exercícios de todas as ginastas. No entanto, 

no CM de Estugarda (2007) o exercício mais curto é composto por 17 

elementos (média=22.6), sendo realizados no total dos exercícios 181 

elementos.  

 

Figura nº 3 – Frequência do Número Total de Elementos das ginastas da nossa amostra nos Campeonatos do 

Mundo de Anaheim 2003 e Estugarda 2007 nos exercícios de Paralelas Assimétricas 

 

Através da figura três podemos verificar que houve um aumento do 

número total de elementos apresentados nos exercícios das ginastas da nossa 

amostra havendo uma diferença de 5.5 no seu valor médio. Também Almeida 

(2003), Carvalho (2004) e Teixeira (2006), noutras competições, verificaram um 

aumento similar no número total de elementos executados nos exercícios de 

PA nas duas competições. Este incremento do número total de elementos 

realizados nos exercícios pode ser justificado pelo facto de no CP de 2005 já 

não ser exigido às atletas um limite no VD, ou seja, de não haver um valor fixo 

máximo para esta componente, mas sim a contabilização dos dez elementos 

de maior valor (incluindo a saída). Na nossa opinião, este facto levou a que as 

ginastas procurassem realizar cada vez mais elementos e de maior dificuldade 

na tentativa de atingir um VD mais elevado.   
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5.2. ANÁLISE DAS COMPONENTES NOS EXERCÍCIOS  

 

Seguidamente, no quadro treze, poderemos ver a distribuição do número 

total de elementos realizados nos dois banzos (Bi e Bs), bem como a 

frequência de mudanças de banzo, “despegues”, rotações no eixo longitudinal 

(360º ou mais) e o tipo de saídas efectuadas (com ou sem rotação). Não foram 

incluídas as entradas no nosso estudo devido à pouca diversidade de 

elementos apresentados nos exercícios. 

 

Quadro nº 13 – Componentes dos exercícios das ginastas da nossa amostra nos CM de Anaheim 2003 e 

Estugarda 2007 nos exercícios de Paralelas Assimétricas 

CM 2003 - ANAHEIM 

GINASTA 

Nº 
ELEMENTOS  

NA BS 
ELEMENTOS  

NA BI 
MUDANÇAS 

DE BANZO 
“DESPEGUES” 

ROT. EIXO 

LONG. (360º 

OU +) 

SAÍDA 

COM ROT. 
LONG. 

SAÍDA 

SEM ROT. 
LONG. 

G01 14 2 3 1 3 0 1 

G02 10 5 2 1 1 0 1 

G03 18 2 3 2 4 1 0 

G04 14 4 3 1 3 0 1 

G05 16 4 3 2 3 0 1 

G06 13 3 3 1 2 0 1 

G07 14 1 2 1 1 1 0 

G08 12 5 3 1 3 1 0 

 111 26 22 10 20 3 5 

Média 13.9 3.3 2.8 1.3 2.5 1.0 1.0 

CM 2007 – ESTUGARDA 

GINASTA 

Nº 
ELEMENTOS 

BS 
ELEMENTOS 

BI 
MUDANÇAS 

DE BANZO 
“DESPEGUES” 

ROT. EIXO 

LONG. (360º 

OU +) 

SAÍDA 

COM ROT. 
LONG. 

SAÍDA 

SEM ROT. 
LONG. 

G01 19 6 4 3 3 1 0 

G02 19 6 4 2 3 1 0 

G03 24 3 2 3 3 0 1 

G04 16 5 5 3 1 1 0 

G05 14 5 5 1 2 0 1 

G06 21 4 3 4 3 1 0 

G07 15 2 3 2 3 0 1 

G08 21 1 2 2 2 0 1 

 149 32 28 20 20 4 4 

Média 18.6 4.0 3.5 2.5 2.5 1.0 1.0 

Legenda: Rot. Eixo Long. (360º ou mais) – Rotação no eixo longitudinal com 360º ou mais; Saída com Rot. Long. – 

Saída com rotação longitudinal; Saída sem Rot. Long. – Saída sem rotação longitudinal   
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Após a análise do quadro treze podemos observar que no CM de 

Anaheim (2003) foram realizados uma média de 13.9 elementos na Bs e de 3.3 

elementos na Bi. Verificamos ainda que nos seus exercícios as ginastas 

realizaram entre duas a três mudanças de banzo (média=2.8). Quanto a 

elementos mais específicos, podemos observar que são realizados cerca de 

um ou dois “despegues” (média=1.3) e um a quatro elementos com mais de 

360º de rotação no eixo longitudinal (média=2.5). Relativamente às saídas são 

realizadas mais saídas sem rotação longitudinal do que com rotação 

longitudinal.  

No CM de Estugarda (2007) verificamos uma distribuição média de 18.4 

elementos na Bs e de 4.0 elementos na Bi. Observamos que as ginastas nos 

seus exercícios apresentam duas a cinco mudanças de banzo (média=3.5). No 

que se refere aos “despegues” e aos elementos com pelo menos 360º de 

rotação longitudinal, podemos verificar que as ginastas realizam nos seus 

exercícios, respectivamente, um a quatro “despegues” (média=2,5) e um a três 

elementos com rotação longitudinal (média=2,5). Quanto às saídas são 

realizadas, em igual número, saídas com rotação longitudinal e saídas sem 

rotação longitudinal. 

 

 

 

Figura nº 4 – Componentes dos exercícios das ginastas da nossa amostra nos CM de Anaheim 2003 e 

Estugarda 2007 nos exercícios de Paralelas Assimétricas 
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Através da observação da figura quatro verificamos que no CM de 

Estugarda (2007) houve um aumento dos elementos realizados na Bs e na Bi, 

mais especificamente, de 13.9 para 18.6 de média na Bs e de 3.3 para 4.0 de 

média na Bi. Como podemos constar, apesar de se verificar um aumento nos 

dois banzos, é na Bs que se observa um incremento mais notório. Este 

aumento do número de elementos realizados nos dois banzos vem-nos 

confimar o aumento no número total de elementos, verificado na figura três. 

Nos estudos realizados por Carvalho (2004) e por Teixeira (2006) também se 

verificou um aumento dos elementos executados na Bs. O mesmo não se 

acontece quando nos referimos ao número de elementos realizados na Bi, em 

que o resultado do nosso estudo é similar ao efectuado por Teixeira (2006), 

mas vai contra o resultado obtido por Carvalho (2004) em que se verificou uma 

diminuição do número de elementos realizados na Bi. 

Pensamos que este aumento pode ser justificado pelo facto de, no CP de 

2005, não existir valor máximo fixo para o VD, pois levou a que as ginastas, 

dentro das suas capacidades, pudessem realizar elementos com um maior 

valor de  dificuldade com vista à possibilidade de ter uma nota A superior, como 

tembém através da alteração das EGE, que passaram a valer mais. 

Podemos também verificar um aumento da frequência de execução de 

mudanças de banzo, passando de um somatório de 22 (média=2.8) para um 

somatório de 28 (média=3.5). Em nosso entender este aumento de mudanças 

de banzos deve-se ao facto de o valor atribuído a cada exigência cumprida e 

consequentemente o total máximo da componente, tenha aumentado no CP de 

2005, o que nos leva pensar que talvez a importância atribuída a esta 

componente seja também maior quando comparada com o CP de 2001. Este 

aumento do número de mudanças de banzo, no nosso ver, levou a que, nos 

exercícios das ginastas, houvesse uma maior diversificação das passagens 

utilizadas. Ao contrário do nosso estudo em que houve um aumento do número 

de mudanças de banzo, Carvalho (2004), no seu estudo, evidenciou uma 

similaridade do número de mudanças de banzos nos exercícios do seu estudo. 

As únicas passagens da Bs para a Bi utilizadas em ambos os CM (2003 e 

2007) foram:  passagem de balanço à frente no Bs com 180º de rotação 
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longitudinal e vôo por cima da Bi para apoio invertido e o balanço à frente e 

mortal atrás emprachado entre as barras para apoio livre na Bi (“Mortal Pack”). 

A primeira passagem não sofreu grandes alterações no que se refere ao 

número de vezes que foi realizado ao contrário do “Mortal Pack” que sofreu um 

aumento nos CM de Estugarda (2007) relativamente ao número de vezes 

realizado nos CM de Anaheim (2003). No que se refere às mudanças da Bi 

para a Bs as que se salientaram mais são: volta de apoio livre na Bi, 

contramovimento com vôo para suspensão na Bs e o stalder atrás na Bi, 

contramovimento com vôo para supensão na Bs. Este último elemento apenas 

foi realizado nos CM de Estugarda (2007) principalmente nas ginastas que 

realizavam mais de duas mudanças de banzo.  

Relativamente aos “despegues” (elementos com vôo no mesmo banzo), 

observamos um aumento de um total de dez execuções com valores médios de 

1.3, para um total de vinte execuções com valores médios de 2.5. No quadro 

catorze, já apresentado, através dos valores do CM de 2007, podemos 

constatar uma tendência para a realização de dois/três despegues por ginastas 

no seu exercício. Esta tendência da realização de três ou mais “despegues” no 

exercícios também é sustentada nos estudos de Smolevsky e Gaverdovsky 

(1996) e Arakaev e Shuchilin (2004), o que vai de encontro aos resultados do 

nosso estudo. 

Analisando ainda esta componente constatamos que houve um aumento 

do “Gienger”3, mas principalmente do “Tkatchev”4 e dos “Jager”5 o que não 

acontece no estudo o efectuado por Teixeira (2006) que refere uma diminuição 

dos “Jager”. 

Verificamos também que não houve qualquer alteração no que diz 

respeito ao número de elementos com rotação longitudinal com  360º (ou 

mais), havendo em cada CM vinte elementos desse tipo. Apesar de não haver 

alteração no número de elementos com rotação longitudinal com 360º (ou 

                                                
3
 Apoio invertido na Bs - balanço á frente com ½ volta (180º) – mortal à frente encarpado ou empranchado para 

suspensão na Bs 
4
 Gigante facial com contra-movimento e passar para trás com mi afastados ou com corpo encarpado por cima da Bs 

para suspensão 
5
 Balanço atrás e mortal à frente engrupado, com pernas afastadas ou encarpado, para suspensão na Bs 
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mais), a diminuição da frequência de realização de alguns destes elementos 

pode ser justificada pelo facto de as penalizações para estes se terem tornado 

mais exigentes, o que leva as ginastas a terem uma maior preocupação na 

execução dos elementos, pois podem sofrer deduções entre  os 0.10 e 0.50 ou 

até mesmo descer de valor, caso executem elemento com falhas técnicas ou 

não o finalizem no grau determinado. 

Quando analisados os exercícios mais promenorizadamente verificamos 

que no CM de Estugarda (2007) houve um aumento do número de gigantes 

com pés e uma diminuição da realização de “Bi”6 e de Stalders com 1/1 volta 

(ou mais). 

Por fim, no que se refere às saídas, podemos observar que no CM de 

Anaheim (2003) houve uma maior propensão para a realização de saídas sem 

rotação longitudinal, o que vai de encontro aos estudos realizados por Pidcoe 

(2001), Carvalho (2004) e Teixeira (2006). No CM de Estugarda (2007) 

verificou-se um pequeno aumento da realização de saídas com rotação 

longitudinal, o que fez com que o número destas saídas se igualasse ao 

número de saídas sem rotação longitudinal. Resultados semelhantes foram 

encontrados no estudo realizado por Teixeira (2006), que verififou um aumento 

da execução de saídas com rotação longitudinal. 

No que se refere à orientação das saídas, observamos que nos CM de 

2003 existe uma igualdade no número de saídas para a frente e para trás, 

enquanto que no CM de 2007 existe um maior número de saídas à retaguarda, 

tal como Almeida (2003) verificou no seu estudo. A maioria  das ginastas do 

nosso estudo apresentaram saídas com valor de dificuldade D, havendo 

apenas uma que realizou um elemento com dificuldade superior (valor E), facto 

também verificado no estudo realizado por Almeida (2003). Em nosso 

entender, o facto de poderem surgir mais erros e deduções nas saídas 

(Arakaev e Shuhilin, 2004; Sands 2003), leva a que as ginastas não arrisquem 

em saídas com elevado grau de dificuldade, mas sim em saídas que cumpram 

o valor exigido pela EGE. 

                                                
6
 Gigante à frente em pegas cubitais iniciando 1/1 volta (360º) em apoio invertido sobre um braço antes da fase de 

apoio invertido, completada em apoio invertido 
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5.3. ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE DIFICULDADE 

 

 No quadro abaixo, podemos observar a frequência dos ED, bem como o 

VD atingido pelas ginastas nos seus exercícios. 

 

Quadro nº 14 – Elementos de Dificuldade e Valor de Dificuldade dos exercícios das ginastas da nossa amostra 

nos CM de Anaheim 2003 e Estugarda 2007 nos exercícios de Paralelas Assimétricas 

CM 2003 - ANAHEIM 

GINASTA Nº 
ELEMENTOS DE DIFICULDADE VALOR DE 

DIFICULDADE 
(VD) A B C D E F G 

G01 6 3 2 4 1 0 0 3.30 

G02 3 6 1 3 2 0 0 3.10 

G03 8 5 1 6 1 0 0 3.60 

G04 5 7 0 5 1 0 0 3.30 

G05 7 5 1 5 2 0 0 3.70 

G06 3 4 4 4 1 0 0 3.50 

G07 3 5 1 5 1 0 0 3.40 

G08 3 7 2 5 1 0 0 3.50 

 38 42 12 37 10 0 0  

Média 4.8 5.3 1.5 4.6 1.3 0 0 3.40 

CM 2007 - ESTUGARDA 

GINASTA Nº 
ELEMENTOS DE DIFICULDADE VALOR DE 

DIFICULDADE 
(VD) A B C D E F G 

G01 6 8 2 7 2 0 0 4.00 

G02 8 6 2 8 1 0 0 4.00 

G03 6 11 2 6 2 0 0 4.00 

G04 10 1 2 7 1 0 0 3.90 

G05 6 3 3 7 0 0 0 3.70 

G06 12 3 1 8 1 0 0 3.90 

G07 6 2 3 5 1 0 0 3.60 

G08 7 4 4 5 2 0 0 3.90 

 61 38 19 53 10 0 0  

Média 7.6 4.8 2.4 6.6 1.3 0 0 3.89 

 

Pela análise do quadro catorze podemos constatar que, nos exercícios 

apresentados pelas finalistas de Anaheim (2003), o ED mais utilizado foi o de 

valor B (média=5.2), seguindo-se os de valor A (média=4,8), os de valor D 

(média=4,6) e por fim os de valor C e E com médias respectivas de 1.5 e 1.3, 

não existindo qualquer registo de elementos de valor F e G. Em Estugarda 
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(2007) o ED mais utilizado foi o de valor A (média=7.6), seguindo-se os de 

valor D (média=6.6) e por fim os de valor B, C e E com médias respectivas de 

4.8, 2.4 e 1.3, não existindo, mais uma vez, elementos de valor F e G. 

Os resultados do CM de Anaheim (2003) vão ao encontro aos estudos 

realizados noutras competições por Almeida (2003), Carvalho (2004) e 

Teixeira (2006) onde referem que os elementos mais utilizados foram os 

ED de A, B e D. Já no que se refere aos resultados obtidos nos CM de 

Estugarda (2007) este continuam a ir de acordo com os resultados 

obtidos em outros estudos similares. 

Na figura cinco expomos, de forma mais clara, a distribuição dos ED 

executados nos exercícios das ginastas da nossa amostra. 

 

 

Figura nº 5 – Elementos de Dificuldade dos exercícios das ginastas da nossa amostra nos CM de Anaheim 2003 

e Estugarda 2007 nos exercícios de Paralelas Assimétricas 

 

Após a análise da figura cinco e da comparação dos dois CM, observou-

se um aumento em três ED, mais concretamente nos de valor A que passaram 

de 4.8 para 7.6 de média, seguido dos de valor D que passaram de uma média 

de 4.6 para 6.6 e por fim os de valor C que passaram de uma média de 1.5 

para 2.4. Pudemos também verificar que os ED de valor B tiveram uma 

diminuição de 5.3 para 4.8 de média e o que número de ED de valor E 

manteve-se igual. Pensamos que o facto de as ginastas não efectuarem ED de 

valores F e G se deve à necessidade de garantir uma boa execução dos 

elementos durante o exercício, pois, com as alterações verificadas no CP de 
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2005, o facto da atleta executar elementos com um valor de dificuldade menor 

mas com uma boa execução, por vezes, pode tornar-se numa vantagem em 

relação às atletas que só apostam na dificuldade, uma vez que, a execução 

ocupa um papel preponderante na nota da atleta. 

Estes resultados não se igualam aos dados obtidos por Carvalho (2004) 

noutras competições, que refere que verificou uma diminuição progressiva dos 

elementos de valor A, mas ao mesmo tempo vai ao encontro deste estudo visto 

que a mesma autora refere que observou uma diminuição dos elementos de 

valor B e um aumento dos elementos de valor C e D. 

Sendo este um aparelho com um grau de exigência elevado, onde uma 

simples falha leva a que haja grandes deduções, em nosso ver, o aumento dos 

ED de valor A deve-se ao facto de as ginastas terem a necessidade de utilizar 

estes elementos como forma de preparação para elementos com um maior 

grau de dificuldade, como também de recuperar a dinâmica do exercício e 

reduzir o número de falhas no seu exercício.  

Como constata Almeida (2003) no seu estudo, apesar de se observar um 

aumento nos ED de valor C, verificamos que existe uma frequência superior de 

ED de valor D nos exercícios das ginastas. Estes resultados levam-nos a 

afirmar que, apesar de este novo CP orientar as ginastas para realizar 

elementos com uma maior segurança e, as ginastas nos seus exercícios não 

deixam de executar um maior número de elementos de dificuldade superior. 

Estes resultados vão ao encontro com Misuna (2000) que refere que o 

desenvolvimento da ginástica, no futuro, deverá incluir três componentes 

importantes, sendo elas: a performance dos elementos, a dificuldade dos 

elementos e a originalidade do elemento incluindo as ligações e a construção 

do exercício. 
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5.4. ANÁLISE DO VALOR DE LIGAÇÕES E DAS LIGAÇÕES MAIS USADAS 

 

 Passamos agora à análise do VL dos exercícios das ginastas da nossa 

amostra, como também das ligações mais usadas. 

 

Quadro nº 15 – Valor de Ligações e Ligações dos exercícios das ginastas da nossa amostra nos CM de 

Anaheim 2003 e Estugarda 2007 nos exercícios de Paralelas Assimétricas 

CM 2003 - ANAHEIM 

GINASTA Nº 
VALOR DE LIGAÇÕES 

(VL) 
LIGAÇÕES USADAS 

G01 0.3 D+E e D+E (um dos elementos com vôo)   

G02 0.4 2 vezes D+E (um dos elementos com vôo)   

G03 0.2 2 vezes D+E 

G04 0.4 D+D; D+E e D+E (um dos elementos com vôo)   

G05 0.5 2 vezes D+D; D+E e D+E (um dos elementos com vôo)   

G06 0.3 D+D e 2 vezes D+E 

G07 0.3 D+E e D+E (um dos elementos com vôo)   

G08 0.2 D+D e D+E 

Média/Total 0.3 20 Ligações 

CM 2007 - ESTUGARDA 

GINASTA Nº 
VALOR DE LIGAÇÕES 

(VL) 
LIGAÇÕES USADAS 

G01 0.7 
D+E; D (vôo na mesma barra ou Bi para Bs) +C ou mais difícil (vôo ou 
rotação) e 2 vezes D+E (um dos elementos com vôo)   

G02 0.6 3 vezes D+D; D+E e D+E (um dos elementos com vôo)   

G03 0.5 D+D e 2 vezes D+E (um dos elementos com vôo)   

G04 0.5 
D (vôo)+C (vôo ou  rotação); 2 vezes D+D e D (vôo na mesma barra 
ou Bi para Bs) +C ou mais difícil (vôo ou rotação) 

G05 0.6 
D (vôo)+C (vôo ou  rotação); 3 vezes D+D e D (vôo na mesma barra 
ou Bi para Bs) +C ou mais difícil (vôo ou rotação) 

G06 0.3 2 vezes D+D e D+E (um dos elementos com vôo)   

G07 0.5 
D (vôo)+C (vôo ou  rotação); D+D; D+E e D+E (um dos elementos 
com vôo)   

G08 0.3 D+D e D+E (um dos elementos com vôo)   

Média/Total 0.5 30 Ligações 

 

Através do quadro número quinze verificamos que nos CM de Anaheim 

(2003), em média, o VL rondou os 0.30 pontos e no total foram executadas 

vinte ligações, sendo as que têm valor de 0.10 pontos as mais frequentes. O 

número de ligações apresentadas variou entre as duas e quatro ligações, 

sendo o mais frequente a execução de duas ligações no exercício.  

Já nos CM de Estugarda (2007) o VL apresentou valores médios de 0.50 

pontos e no total foram executadas trinta ligações, sendo as de 0.10 pontos as 
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mais realizadas. O número de ligações apresentadas variou entre as duas e as 

cinco ligações, sendo o mais frequente a realização de quatro ligações no 

exercício. 

 

Podemos observar nas figuras seis e sete a média do VL dos exercícios, 

como também das diferentes ligações realizadas pelas ginastas do nosso 

estudo. 

   

 

 

 

A partir da figura número seis podemos verificar um aumento do valor do 

VL, mais propriamente de valores médios de 0.30 para 0.50. Já na figura 

número sete podemos observar um aumento do número total de ligações. 

Como Teixeira (2006) no seu estudo, podemos constatar que as últimas 

alterações no CP levaram a que haja uma tendência para as ginastas 

realizarem um maior número de ligações nos seus exercícios. 

Após a análise feita às ginastas da nossa amostra e à figura número sete 

verificamos que no CM de 2003 as ligações que mais se destacam são as D+E 

(0.10 pontos) e no CM de 2007 as D+D (0.10 pontos). Podemos também ver 

uma diminuição da execução de ligações D+E (0.10 pontos), um aumento das 

ligações D+D (0.10 pontos) e D+E (0.20 pontos), bem como o surgimento no 

de ligações D+C (0.10 pontos) e D+C (0.20 pontos). No geral observamos um 

aumento tanto das ligações que bonificam 0.10 pontos como das ligações que 

bonificam 0.20 pontos. 

Figura nº 6 – Média do Valor de Ligações nos 

exercícios das ginastas da nossa amostra nos CM 

de Anaheim 2003 e Estugarda el2007 nos 

exercícios de Paralelas Assimétricas 

Figura nº 7 – Ligações utilizadas nos exercícios das 

ginastas da nossa amostra nos CM de Anaheim 2003 e 

Estugarda 2007 nos exercícios de Paralelas 

Assimétricas 
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Com o decorrer dos tempos a perfeição é muito requerida nos exercícios 

e por isso mesmo, as ginastas têm de, cada vez mais, procurar estratégias de 

modo a obter o maior número de pontos de bonificação para serem mais 

competitivas (Misuna, 2000). 
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5.5. ANÁLISE DA NOTA A 

 

Após uma observação mais pormenorizada das componentes da Nota A 

nos exercícios das ginastas da nossa amostra, passaremos agora à análise da 

Nota A e suas alterações propostas pelo CP 2005. 

 

Quadro nº 16 – Componentes da Nota A e Nota A dos exercícios das ginastas da nossa amostra nos CM de 

Anaheim 2003 e Estugarda 2007 nos exercícios de Paralelas Assimétricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo quadro número dezaseis, observamos que no CM de 2003 o VD 

apresenta valores médios de 3.40 pontos, as EGE têm uma média de 2.30 

pontos e no VL verificam-se valores médios de 0.30 pontos, perfazendo uma 

média de 6.00 pontos na Nota A, em que o valor mínimo atingido foi de 5.70 

pontos e o máximo de 6.20 pontos. No CM de 2007 o observamos uma média 

CM 2003 - ANAHEIM 

GINASTA Nº VD EGE VL NOTA A 

G01 3.30 2.50 0.3 6.10 

G02 3.10 2.50 0.4 6.00 

G03 3.60 2.00 0.2 5.80 

G04 3.30 2.00 0.4 5.70 

G05 3.70 2.00 0.5 6.20 

G06 3.50 2.50 0.3 6.30 

G07 3.40 2.50 0.3 6.20 

G08 3.50 2.50 0.2 6.20 

Média 3.40 2.30 0.30 6.00 

CM 2007 - ESTUGARDA 

GINASTA Nº 
VALOR DE 

DIFICULDADE 
(VD) 

EGE VL NOTA A 

G01 4.00 2.50 0.7 7.20 

G02 4.00 2.50 0.6 7.10 

G03 4.00 2.50 0.5 7.00 

G04 3.90 2.50 0.5 6.90 

G05 3.70 2.50 0.6 6.80 

G06 3.90 2.50 0.3 6.70 

G07 3.60 2.50 0.5 6.60 

G08 3.90 2.50 0.3 6.80 

Média 3.89 2.50 0.50 6.90 



GAF: Tendências de Evolução dos Códigos de Pontuação e das Performances das Ginastas nos Exercícios de 

Paralelas Assimétricas  

61 

de 3.89 pontos para o VD, de 2.50 pontos para as EGE e de 0.50 pontos para o 

VL, perfazendo uma média de 6.90 pontos na Nota A, onde a nota máxima 

atingida foi de 7.20 pontos e a mínima de 6.60 pontos. 

Mais especificamente acerca das EGE podemos constatar que no CP de 

Anaheim (2003) três das ginastas não cumpriram uma das exigências, ficando 

assim com 2.00 pontos, mas no CM de Estugarda (2007) já podemos observar 

que todas as ginastas cumpriram todas as exigências, tendo assim um total de 

2.50 pontos nesta componente. 

 

 

Figura nº 8 – Nota A dos exercícios das ginastas da nossa amostra nos CM de Anaheim 2003 e Estugarda 2007 

nos exercícios de Paralelas Assimétricas 

 

Comparando os dois CM, a partir da figura número oito, observamos um 

aumento em todas as suas componentes (VD, EGE e VL), e 

consequentemente um aumento da Nota A, resultados que vão ao encontro do 

estudo realizado por Teixeira (2006). 

No nosso entendimento, este incremento da Nota A resulta do aumento 

de todas as suas componentes, sendo esse aumento mais significativo no VD 

facto que pode ser explicado pelos diversos aumentos nos ED que verificamos 

anteriormente. O aumento do número total de elementos nos exercícios das 

ginastas é também um factor para que a Nota A aumente pois faz com que as 

ginastas procurem atingir um VD mais elevado e consequentemente tenham a 

oportunidade de atingir um maior número de ligações e uma maior 

probabilidade de cumprir todas as EGE. 
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Este aumento da Nota A pode ser justificado pelo facto de no CP de 2005 

não haver um limite máximo a atingir, como os 10.00 pontos do CP de 2001, o 

que faz com que haja a tentativa de atingir uma nota final cada vez mais 

elevada, apesar do rigor de perfeição ser cada vez maior. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Com a elaboração deste estudo, pretendíamos realçar quais as diferenças 

com as mudanças do CP de 2005, que influências este poderia ter causado na 

construção dos exercícios como também, perspectivar algumas das tendências 

do desenvolvimento e evolução deste aparelho, constatando de que forma as 

alterações do CP de 2005 têm conduzido à evolução do desempenho das 

ginastas nos exercícios de PA. 

Assim, através da análise e comparação dos respectivos CP estudados e 

dos resultados obtidos, retiramos algumas conclusões. 

No que respeita aos exercícios das ginastas, verificamos um aumento no 

número total de elementos nos seus exercícios. Quando analisados os 

exercícios mais pormenorizadamente podemos constatar que este incremento 

no número total de elementos derivou do aumento do número de elementos 

realizados na Bi e na Bs. A partir destes resultados podemos concluir que a 

evolução dos exercícios das ginastas demonstrou que existe uma tendência 

para haver exercícios com um maior número de elementos na Bi, e 

principalmente do Bs nos seus exercícios como forma de tentar obter um VD 

mais elevado e de cumprir todas as exigências delineadas ou seja, de tentar 

obter uma maior Nota A. 

No que respeita às mudanças de banzo concluímos que houve um 

aumento, o que nos leva a verificar um incremento e aparecimento da 

execução de certos elementos. Com estes resultados constatamos que, a 

ginasta ao realizar um maior número de mudanças de banzo faz com que 

tendam a não repetir o elemento, o que nos orienta para um aumento da 

diversidade de elementos realizados nos exercícios e consequentemente um 

aumento da espectacularidade do exercício. 

Verificamos, também, uma maior execução dos elementos em vôo 

(“despegues”), principalmente nos elementos “Jager” e, “Tkatchev”. Através 

destes resultados podemos constatar que, apesar de as regras de execução se 
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terem tornado mais exigentes, as ginastas não deixam de incluir o factor 

“dificuldade” nos seus exercícios o que nos leva a concluir que por muito 

grandes que sejam as deduções as ginastas nunca deixaram de arriscar em 

executar elementos de grande dificuldade.     

Relativamente às saídas, concluimos que as ginastas tendem, cada vez 

mais, a realizar saídas à retaguarda com rotação longitudinal. Concluímos, 

também, que a procura de realizar saídas com elevado valor de dificuldade 

ainda não é muita, pelo facto de estas serem mais susceptíveis a erros e 

deduções e por isso mesmo apenas realizam saídas (maioria de valor D) para 

que consigam cumprir a EGE. 

No que respeita aos ED e consequentemente ao VD, foi possível verificar 

um aumento na maioria dos ED à excepção dos elementos de valor de 

dificuldade B onde foi verificada uma diminuição. O aumento mais significativo 

observou-se nos elementos de valor de dificuldade A e D, fazendo com que o 

VD também sofresse um aumento. Desta forma concluímos que a evolução do 

CP levou a que as ginastas procurassem realizar mais elementos com um grau 

de dificuldade inferior como forma de preparação e recuperação de elementos 

com um grau de dificuldade superior, visto que as penalizações relativas às 

falhas de execução ganharam um estatuto maior na avaliação dos exercícios. 

Por outro lado constatamos que o aumento do número de elementos de grau 

de dificuldade superior se deve ao facto de no CP de 2005 não haver um limite 

máximo para a Nota A, o que leva a que as ginastas também apostem na 

dificuldade na tentativa obter uma maior Nota A. 

O VL apresenta um acréscimo do seu valor, assim como, um aumento do 

número de ligações apresentadas pelas ginastas. Podemos então constatar 

que, cada vez mais, existe uma maior diversidade de ligações utilizadas, sendo 

mais frequentes as que bonificam 0.10 pontos. Isto leva-nos a concluir que 

existe uma tendência clara para a realização de um maior número de ligações 

nos exercícios e consequentemente, um aumento do VL. No nosso ver esta 

tendência justifica-se pelo facto de, à medida que o CP se vai alterando, as 

ginastas procurem obter o maior número possível de pontos de bonificação.  
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Quanto às EGE, não foram encontradas diferenças significativas, na sua 

maioria as ginastas cumpriram as novas exigências. Apesar de não haver 

diferenças significativas no valor das EGE podemos concluir que as suas 

alterações levaram a que houvesse ligeiras mudanças na construção dos 

exercícios deste aparelho. 

Por fim verificamos também que o aumento nas componentes da Nota A, 

como também o aumento do número total de elementos num exercício levaram 

a que houvesse um aumento no valor das Notas A dos exercícios. Isto leva-nos 

a concluir que, apesar de o factor execução ter um peso cada vez maior na 

nota final dos exercícios das ginastas, cada vez mais existe uma grande aposta 

no aumento da Nota A.  

De uma forma geral, constatámos que o CP de 2005 trouxe alterações 

que vieram revolucionar o sistema de pontuação do ciclo olímpico 2001-2004, 

contribuindo assim, para uma alteração significativa na construção dos 

exercícios de PA, tanto ao nível da execução como da dificuldade. O facto de o 

CP de 2005 orientar as ginastas para realizar exercícios, mais propriamente os 

elementos, com um maior segurança e perfeição faz com que haja uma maior 

preocupação na construção dos exercícios apesar de não abdicarem da 

dificuldade. 

Para finalizar, após este trabalho, constatámos que existe uma tendência 

clara para que o CP continue a sofrer constantes alterações tanto ao nível das 

exigências requeridas, como também ao nível das deduções ao nível da 

execução, tornando-se cada vez mais exigente de forma a salvaguardar o bem-

estar das ginastas, como também para aumentar a espectacularidade desta 

modalidade. 
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ANEXO I 

 

 

TABELA DOS ELEMENTOS DE DIFICULDADE DOS CÓDIGOS DE 

PONTUAÇÃO DE 2001 E 2005 – PARALELAS ASSIMÉTRICAS 
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III 

 

  
ELEMENTOS DE DIFICULDADE 
- PARALELAS ASSIMÉTRICAS – 

 

DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS SÍMBOLOS VALOR 

 ENTRADAS 
CÓD. 
2001 

CÓD. 
2005 

Báscula facial para apoio na Bi  A A 

Báscula facial para apoio na Bi em pegas palmares 
 

A - 

Saltar com ½ volta (180º) e báscula facial para apoio na Bi  A A 

Saltar com ½ volta (180º) e báscula facial com mudança de pegas para 
apoio na Bs 

 A - 

Balanço à frente na Bi ou na Bs – passar os mi entre as pegas, Báscula 
para apoio dorsal passageiro – também com mi afastados para 
suspensão na mesma barra 

 A A 

Saltar para suspensão passageira na Bs – também em pegas palmares – 
báscula facial para apoio ou com mudança de pegas  

A A 

Saltar para suspensão passageira na Bs, báscula facial para apoio ou 
com mudança de pegas da Bs para a Bi com báscula (ou outro)  - A 

Da posição de pé, face à Bs – saltar com ½ ou 1/1 volta (180º ou 360º) 
para suspensão na Bs    A A 

Saltar com mi afastados sobre a Bi, com impulsão das mãos na Bi, para 
suspensão na Bs  

A A 

Saltar engrupado afastadas sobre a Bi, com impulsão das mãos na Bi, 
para suspensão na Bs 

 

A - 

Báscula facial na Bi com mudança de pegas para suspensão na Bs  B - 

Báscula facial na Bi com ½ volta (180º) e mudança de pegas para 
suspensão na Bs  B - 

Saltar com ½ volta (180º) e báscula facial com mudança de pegas para 
apoio na Bs com ou sem ½ volta (180º) e mudança de pegas para 
suspensão na Bs 

 
B - 

Saltar com ½ volta (180º), passar os mi entre as pegas, báscula para 
ficar sentada na Bi  B A 

Saltar com 1/1 volta (360º) e báscula facial para apoio na Bi  B B 

Balanço à frente na Bi – passagem dos mi entre as pegas, báscula para 
apoio dorsal passageiro com mudança de pegas para suspensão na Bs – 
também com ½ volta (180º) para suspensão na Bs  

B - 

Báscula dorsal a partir de – balanço à frente (Bi) – balanço à frente (Bs) 
com passagem encarpada atrás em posição semi-invertida, balanço atrás 
em suspensão dorsal semi-invertida e, báscula atrás para apoio dorsal na 
Bi, também com mudança de pegas para suspensão na Bs. 

 

 
B B 

De pé, frente à Bs – saltar com ½ volta (180º) e báscula facial para apoio 
na Bs  

B B 

Saltar (livre) com ½ volta (180º) sobre a Bi para suspensão na Bs 
 

B B 

Saltar para a suspensão passageira na Bs – mortal atrás engrupado ou 
encarpado com mudança de pegas para suspensão na Bi  

B - 

Saltar sem apoio das mãos com mi afastados ou engrupado sobre a Bi, 
para suspensão na Bs    B B 

Salto de peixe (torpedo de mi unidos) sobre a Bi com impulsão das mãos 
para suspensão na Bs  B B 

Mortal à frente engrupado ou com mi afastados ou encarpado sobre a Bi 
para suspensão cubital na Bi  

B B 

Rondada de frente para a Bi – Saltar livre atrás (mi afastados) para apoio 
passageiro com mi afastados à horizontal  

B B 

Saltar com o corpo encarpado para apoio invertido na Bi, também com ½ 
volta (180º) na fase de apoio invertido    

B B 

Saltar para suspensão na Bs – balanço sob a Bs com ½ volta (180º) 
sobre a Bi – balanço á frente na Bi  

B - 

Báscula facial na Bi com 1/1 volta (360º) e mudança de pegas para 
suspensão na Bs  C - 



 

IV 

 

Saltar com ½ volta (180º) e báscula facial na Bi com 1/1 volta (360º) e 
mudança de pegas para suspensão na Bs  

C - 

Saltar com 1/1 volta (360º) e báscula facial para apoio na Bi com 
mudança de pegas para suspensão na Bs  C - 

Balanço à frente na Bi – passagem dos mi afastados entre as pegas, 
báscula para apoio dorsal passageiro com mudança de pegas para 
suspensão na Bs  

 
C - 

Balanço à frente na Bi – passagem encarpada ou mi atrás sobre a Bi com 
1/1 volta (360º) e mudança de pegas para suspensão na Bs   

C - 

Saltar com ½ volta (180º) sobre a Bi – báscula facial para apoio na Bs  C C 

De pé, face à Bs – mortal à frente engrupado para suspensão passageira 
na Bs, também com mudança de pegas directa para suspensão na Bi  

C C 

Mortal à frente engrupado ou encarpado sobre a Bi para a posição 
sentada passageira na Bi  

C - 

Rondada de frente para a Bi – Saltar livre atrás sobre a Bi com mi unidos 
ou afastados para suspensão no Bs  

C C 

Saltar com o corpo encarpado para apoio invertido e 1/1 volta (360º) na 
fase de apoio invertido  

C C 

Saltar para apoio facial passageiro na Bs – volta livre para apoio invertido 
na Bs em pegas dorsais, mistas ou palmares  C D 

Mortal à frente engrupado sobre a Bi para suspensão na Bs sem tocar a 
Bi  

D D 

Mortal à frente encarpado sobre a Bi para suspensão no Bs sem tocar a 
Bi  

D - 

Rondada de frente para o Bi – Saltar livre atrás com 1/1 volta (360º) 
sobre a Bi para suspensão na Bs  

D D 

Rondada de frente para o Bi – Mortal atrás engrupado sobre a B para 
suspensão na Bi (Jentsch)  D D 

Rondada de frente para a Bi – flic-flac para apoio invertido na Bi  D D 

Rondada de frente para a Bi – twist engrupado ou encarpado sobre a Bi 
para a posição de sentada passageira na Bi  

D - 

Saltar com o corpo estendido para apoio invertido 
 

D D 

Saltar com o corpo estendido com ½ volta (180º) para apoio invertido 
 

D D 

Saltar para apoio facial passageiro na Bs (em pegas dorsais, mistas ou 
palmares) – volta livre para apoio invertido com ½ volta (180º) na fase de 
apoio invertido na Bs (Mcnamara)  

D D 

Rondada de frente para o Bi – flic-flac com 1/1 pirueta (360º) para apoio 
livre ou para apoio invertido na Bi (Gurova)  

E E 

Rondada de frente para o Bi – twist engrupado ou encarpado sobre a Bi 
para suspensão na Bs sem tocar na Bi  E E 

 GRUPO II – BALANÇOS ATRÁS, VOLTAS LIVRES 
CÓD. 
2001 

CÓD. 
2005 

Suspensão na Bs – puxada de balanço atrás para apoio livre na Bs 
 

A A 

Suspensão na Bs, de apoio invertido na Bs – descair com ½ volta 

(180º), puxada de balanço para apoio livre na Bs (puxada de balanço 

com rotação)  

A - 

Balanço atrás para apoio invertido com mi afastados (corpo encarpado)  
 

B A 

Balanço atrás para apoio invertido com mi unidos (corpo estendido) 

também saltando em pegas palmares ou cubitais na fase de apoio 

invertido 
  

B B 

Balanço atrás com ½ volta (180º) na fase de apoio invertido 

(Mirgorosdsskaia) para terminar em pegas cubitais ou palmares com mi 

unidos 
 

B B 

Balanço atrás com ½ volta (180º) na fase de apoio invertido 

(Mirgorosdsskaia) para terminar em pegas cubitais ou palmares com mi 

afastados  
- B 

Apoio facial na Bi – passagem engrupada, encarpada ou com mi 

afastados livre sobre a Bi com mudança de pegas para suspensão na 

Bs 
 

B - 

 



 

V 

 

Apoio facial na Bi – passagem encarpada com vôo ou balanço atrás, 

passar com os mi afastados livre à frente com ½ volta (180º) por cima 

da Bs para suspensão na Bs  
B B 

Suspensão na Bs – puxada de balanço atrás para apoio invertido na Bs, 

também com ½ volta (180º) na fase de apoio invertido  
B - 

Suspensão na Bs – balanço atrás com 1/1 volta (360º) para suspensão 

na Bs  
B - 

Volta livre para apoio livre  B B 

Balanço atrás para apoio invertido com 1/1 volta (360º) na fase de apoio 

invertido  
C C 

Balanço atrás para apoio invertido com 1/1 volta (360º) na fase de apoio 

invertido saltando em pegas palmares e 1/1 volta (360º) para terminar 

em pegas mistas, palmares ou cubitais (Pacheco)  

C - 

Suspensão na Bs – balanço à frente – contra-movimento, passagem 

para trás sobre a Bs com mi afastados (passagem Shier) ou dorsal com 

mi juntos (passagem dorsal Shier) para suspensão ou suspensão 

cubital na Bs 
 

C - 

Suspensão na Bs – puxada de balanço para apoio de apoio invertido na 

Bs com 1/1 volta (360º) após o apoio invertido em pegas mistas ou 

cubitais  
C - 

De apoio facial na Bs – balanço atrás com 1/1 volta (360º) para 

suspensão na Bs (pirueta Caslavska)  
C C 

Apoio invertido exterior à Bi – ½ mortal à frente com mi afastados 

lateralmente para suspensão na Bs  
- C 

De apoio invertido na Bi, torpedo para suspensão na Bs 
 

- C 

Volta livre para apoio invertido, também saltando em pegas na fase de 

apoio invertido  
C C 

Volta livre para apoio invertido com ½ volta (180º) na fase de apoio 

invertido   
C C 

Volta livre para apoio invertido com ½ volta (180º) na fase de apoio 

invertido para terminar em pegas cubitais Karpenko)   C - 

Apoio facial na Bi, contra-movimento com vôo para a suspensão na Bs 
 

C C 

Suspensão na Bs – balanço por baixo e volta livre para apoio invertido 

com ½ volta (180º) na fase de apoio invertido   
C - 

Suspensão na Bs – balanço por baixo e volta livre para apoio invertido 

com ½ volta (180º9 na fase de apoio invertido para terminar em pegas 

cubitais (Produniva)  

C - 

Perto do apoio invertido – volta livre à frente, também com ½ volta 

(180º) na fase de apoio invertido    
- C 

Balanço atrás para apoio invertido com 1 ½ volta (540º) na fase de 

apoio invertido   
D D 

Balanço atrás para apoio invertido com 1 ½ volta (540º) na fase de 

apoio invertido para terminar em pegas mistas, palmares ou cubitais 

(Miller)  

D - 

Apoio facial na Bi, de costas para a Bs – balanço atrás e mortal à frente 

para a suspensão na Bs – mortal á frente para suspensão na Bs (mortal 

Radochla) 
 

D D 

Apoio facial na Bi, face à Bs – balanço atrás e mortal à frente para a 

suspensão – mortal á frente para suspensão na Bs (mortal Radochla)  
D - 

Suspensão na Bs – puxada de balanço para apoio de apoio invertido na 

Bs com 1 ½ volta (540º) na fase de apoio invertido (Reeder)  
D - 

Apoio facial na Bi, de costas para a Bs – volta livre passando por apoio 

invertido com vôo para suspensão na Bs (Schaposchnikova) ou com ½ 

volta (180º) durante o vôo para suspensão na Bs  
D D 

Volta livre para apoio invertido com 1/1 volta (180º) na fase de apoio 

invertido  
D D 

Apoio facial na Bi, de costas para a Bs – mortal Radochla com 1/1 volta 

(360º) para suspensão na Bs  
E - 



 

VI 

 

Apoio facial na Bs – balanço atrás e mortal à frente com mi afastados 

para suspensão na Bs (mortal Comaneci)  
E E 

Volta livre passando por apoio invertido na Bs com contra-movimento e 

passar com os mi afastados para trás por cima da Bs para suspensão 

na Bs (Hindorff) 
 E E 

Volta livre para apoio invertido com 1 ½ volta (540º) na fase de apoio 

invertido  
- E 

 GRUPO III – GIGANTES 
CÓD. 

2001 

CÓD. 

2005 

Apoio invertido na Bs - balanço á frente entre as barras com ½ volta 

(180º) até cerca de 45º antes da vertical  
A A 

Apoio invertido na Bs - balanço á frente entre as barras com 1/1 volta 

(360º) à altura da Bs para suspensão cubital na Bs (à horizontal)  
B B 

Gigante facial em pegas dorsais ou cruzadas (Dussier), também com 

um braço (Liu)   
B B 

Gigante facial encarpando o corpo na vertical superior da Bs, também 

gigante facial acelarado  
B - 

Gigante facial saltando nas pegas na fase de apoio invertido 
 

B - 

Gigante facial com ½ volta (180º) 
 

B B 

Gigante facial com ½ volta – ½ volta (180º-180º) na fase de apoio 

invertido  
B B 

Gigante facial com ½ volta – ½ volta (180º-180º) na fase de apoio 

invertido, com mi afastados na segunda ½ volta  
B - 

Suspensão na Bs – balanço á frente na Bs com 1/2 volta (180º) e vôo 

por cima da Bi para suspensão na Bi  B B 

Suspensão na Bs de frente para a Bi – balanço à frente e mortal atrás 

engrupado ou com mi afastados para a suspensão na Bi ou para apoio 

livre na Bi  
B B 

Apoio invertido na Bs – descair à frente entre as barras – balanço trás 

com 1/1 volta (360º) à altura da Bs  B B 

Apoio invertido na Bs – grande balanço circular à frente em pegas 

palmares para apoio invertido, também com mi afastados ou 

encarpando o corpo durante a elevação, também com ½ volta (180º) na 

fase de apoio invertido 

 

 

 

B B 

Apoio invertido na Bs – grande balanço circular à frente em pega dorsal 

para apoio invertido  
B - 

Apoio invertido na Bs – descair à frente (de costas para a Bi) com pegas 

dorsais ou palmares – passagem para trás com vôo e com mi afastados 

sobre a Bi para suspensão na Bi 
 

B B 

Apoio invertido na Bs – descair à frente (de costas para a Bi) com 

mudança de pegas cruzadas, ½ volta (180º) em suspensão na Bs – 

balanço até apoio invertido, também com ½ volta (180º) na fase de 

apoio invertido (Shahaf) 

  
B - 

Apoio invertido na Bs - balanço á frente entre as barras com 1 ½ volta 

(540º) até cerca de 45º antes da vertical para suspensão na Bs  
C C 

Gigante facial com 1/1 volta (360º) na fase de apoio invertido 
 

C C 

Gigante facial com 1/1 volta (360º) na fase de apoio invertido para 

terminar em pegas mistas palmares cubitais (Mao)  
C - 

Gigante facial com 1/1 volta (360º) na fase de apoio invertido saltando 

em pegas palmares e 1/1 volta (360º) para terminar em pegas mistas 

palmares cubitais (Oka)  
C - 

Apoio invertido na Bs – grande balanço circular à frente em pegas 

palmares para apoio invertido com 1/1 volta (360º) na fase de apoio 

invertido 
 

C C 

Apoio invertido na Bs – grande balanço circular à frente em pegas 

palmares para apoio invertido com 1/1 volta (360º) na fase de apoio 

invertido para terminar em pegas dorsais (Portocarrero) ou para terminar 

em pegas mistas palmares cubitais (Miura)  

C - 



 

VII 

 

Apoio invertido na Bs – descair à frente (de costas para a Bi) com pegas 

dorsais ou palmares – passagem para trás com vôo sobre a Bi para 

apoio invertido na Bi    
C C 

Balanço atrás e mortal à frente engrupado para suspensão na Bs 

(Jager)  
C C 

Balanço atrás com contra-movimento para passagem sobre a Bs 

encarpada livre ou com mi afastados com ½ volta (180º) para cima da 

Bs para suspensão na Bs (Wenning/Volpi)  
C C 

Balanço atrás com vôo com mi afastados por cima da Bs para 

suspensão ou vôo com ½ volta (180º) durante o vôo por cima na Bs 

para suspensão 
   

- C 

Gigante à frente em pegas cubitais (em posição dorsal) com o corpo 

encarpado ou estendido (gigante cubital) para apoio invertido, também 

com ½ volta (180º) na fase do apoio invertido (Zaytseva)    
C C 

Gigante facial com 1/1 volta (360º) saltada na fase de apoio invertido   D D 

Gigante facial com 1/1 volta (360º) saltada na fase de apoio invertido 

para terminar em pega dorsal (Tshusovitina) 
 D - 

Gigante facial com 1 ½ volta (540º) na fase de apoio invertido 
 

D D 

Gigante facial com 1 ½ volta (540º) na fase de apoio invertido para 

terminar em pegas dorsais (Dawes) 
 D - 

Gigante facial com 1 ½ volta (540º) na fase de apoio invertido para 

terminar em pegas mistas palmares cubitais (Kim, G.S.)  
D - 

Gigante facial com 2/1 volta (720º) na fase de apoio invertido 
 

- D 

Suspensão na Bs – balanço á frente na Bs com 1/2 volta (180º) e vôo 

para apoio invertido na Bi  
D D 

Gigante facial com contra-movimento e passar para trás com mi 

afastados por cima da Bs para suspensão (Tkatchev)  
D E 

Gigante facial com contra-movimento e passar para trás com corpo 

encarpado por cima da Bs para suspensão (Tkatchev)  
D E 

Suspensão na Bs de frente para a Bi – balanço à frente e mortal atrás 

emprachado entre as barras para apoio livre na Bi (mortal Pack)  
D D 

Apoio invertido na Bs - balanço á frente com ½ volta (180º) – mortal à 

frente com mi afastados (Deltchev), encarpado ou empranchado 

(Ginger) ou encarpado com mi afastados (Nyeste) – para suspensão na 

Bs, também de gigante facial com um braço (Liu) 

  
D D 

Apoio invertido na Bs – grande balanço circular à frente em pegas 

palmares para apoio invertido com 1/1 volta (360º) depois da fase de 

apoio invertido para terminar em pegas mistas, pegas cubitais ou 

palmares (Miura) 

 D - 

Balanço atrás (costas para a Bi) – vôo com ½ volta (180º) entre as 

barras para agarrar a Bi em suspensão  
- D 

Apoio invertido na Bs – descair entre as barras com ½ volta (180º) 

passando pela suspensão passageira em pegas cruzadas ou com 

mudança de pegas – balanço atrás e mortal à frente (com mi afastados 

ou engrupado) para suspensão na Bs  
 

D - 

Balanço atrás e mortal à frente (com mi afastados ou encarpado), para 

suspensão na Bs (Jager) 

 

D D 

Balanço atrás com ½ volta (180º) com vôo para trás por cima da Bs para 

agarrar a Bs (Chorkina)  D D 

Gigante à frente em pegas cubitais (em posição dorsal) com 1/1 volta 

(360º) na fase do apoio invertido  
D D 

Gigante à frente em pegas cubitais (em posição dorsal) com 1/1 volta 

(360º) na fase do apoio invertido para terminar em pegas mistas 

palmares cubitais (Karpenko)  
D - 

Gigante à frente em pegas cubitais (em posição dorsal) com 1/1 volta 

(360º) na fase do apoio invertido para terminar em pegas cubitais (Ling)  
D - 

 



 

VIII 

 

Suspensão na Bs – balanço á frente na Bs com 1 ½ volta (540º) e vôo 

por cima da Bi para suspensão na Bi   
E E 

Virada para fora das barras – balanço à frente na Bs com contra-

movimento e mortal à frente de mi afastados para suspensão na Bs em 

Bs em pegas palmares (“contre-Kim”) 
 E F 

Suspensão na Bs, de frente para a Bi - balanço à frente e mortal atrás 

empranchado e vôo com 1/1 volta (360º) entre as barras para apoio livre 

na Bi  
- E 

Gigante à frente, em pegas palmares para apoio invertido, com 1/1 volta 

(360º) na fase de apoio invertido (Bi)  
- E 

Balanço atrás e mortal à frente empranchado para suspensão na Bs 

(Capuccitti)  E E 

Balanço atrás e mortal à frente com mi afastados com ½ volta (180º) 

para suspensão na Bs. 
 

- E 

Apoio invertido na Bs – descair à frente entre as barras em pegas 

cubitais, mortal à frente por cima da Bs para suspensão na Bs em pegas 

palmares (mortal Mo) 
 E G 

Gigante à frente em pegas cubitais iniciando 1/1 volta (360º) em apoio 

invertido sobre um braço antes da fase de apoio invertido, completada 

em apoio invertido (Bi)  
E E 

Gigante dorsal em pegas cubitais com o corpo estendido com 1 ½ volta 

(540º)  
- E 

Apoio invertido – gigante facial e contra-movimento com 1/1 volta (360º) 

passar para trás com mi afastados por cima da bs para suspensão 

(Shouchunova) 
 

Super
E - 

Apoio invertido na Bs – Balanço à frente entre as barras e mortal atrás 

empranchado com 1 ½ volta (540º) para suspensão na Bs (Hristakieva)  

Super
E G 

Balanço à frente com ½ volta (180º) e continuar com ½ volta (180º) e 

contra-movimento, passar os mi para trás com mi afastados por cima da 

Bs para suspensão  
 

-
 G 

GRUPO IV – STALDERS 
CÓD. 

2001 

CÓD. 

2005 

Balanço circular facial livre à frente na Bi ou na Bs para apoio livre (mi 

afastados) com mudança de pegas para suspensão na Bs  
B A 

Balanço circular facial livre à frente na Bi ou na Bs para apoio livre com 

½ volta (180º) e mudança de pegas para suspensão na Bs  
B - 

Stalder à frente para apoio livre (a 30º) 
 

B B 

Subida de bicos para a Bs – passar os mi afastados por fora das pegas 

– balanço/elevação atrás para apoio invertido com ½ volta (180º) no 

apoio invertido  
- B 

Balanço circular facial livre atrás (mi afastados) na Bs com mudança de 

pegas para suspensão na Bi  
B B 

Apoio invertido na Bs – balanço circular livre atrás na Bs com ½ volta 

(180º) para suspensão na Bs  
B - 

Balanço circular facial livre atrás na Bi ou na Bs para apoio livre (mi 

afastados) com mudança de pegas para suspensão na Bs  
B A 

Balanço circular facial livre atrás na Bi ou na Bs para apoio livre com ½ 

volta (180º) e mudança de pegas para suspensão na Bs  B - 

Stalder atrás para apoio livre (a 30º) 
 

B B 

Stalder à frente para apoio invertido, também com ½ volta (180º) na fase 

de apoio invertido  
C C 

Balanço circular livre à frente com mi afastados na Bs com vôo atrás 

sobre a Bi para suspensão na Bi  C C 

Stalder atrás para apoio invertido, também saltando em pegas na fase 

de apoio invertido  
C C 

Stalder atrás para apoio invertido ½ volta (180º) na fase de apoio 

invertido   
C C 



 

IX 

 

Stalder atrás para apoio invertido ½ volta (180º) na fase de apoio 

invertido para terminar em pegas cubitais  
C - 

Apoio facial invertido – descair entre as barras, balanço à frente com ½ 

volta (180º) – apoio em poio livre na Bs e stalder atrás em apoio 

invertido  
C - 

Virada para o interior – stalder atrás na Bi, contra-movimento com vôo 

para suspensão na Bs (Ray)  
C C 

Balanço circular encarpado livre atrás (a 30º) 
 

- C 

Balanço circular encarpado livre atrás na Bi com vôo e contra-

movimento à frente para suspensão na Bs ou para torpedo para 

suspensão ma Bs   
- C 

Stalder à frente para apoio invertido com 1/1 volta (360º) na fase de 

apoio invertido  
D D 

Balanço circular livre à frente na Bs com mi afastados e vôo para apoio 

invertido na Bi  
D - 

Balanço circular livre atrás na Bs com mi afastados e vôo para apoio 

invertido na Bi  D D 

Stalder à frente para apoio invertido com 1/1 volta (360º) na fase de 

apoio invertido, para terminar em pegas mistas ou pegas cubitais 
 D - 

Stalder à frente em pegas cubitais para apoio invertido – também com ½ 

volta (180º) na fase de apoio invertido (White)  
D D 

Stalder atrás para apoio invertido com 1/1 volta (360º) na fase de apoio 

invertido  
D D 

Virada para o exterior – stalder atrás passando por apoio invertido, com 

vôo para suspensão na Bs, também com ½ volta (180º) ou – face à Bs 

com vôo e ½ volta (180º) para suspensão na Bs  
D D 

Balanço circular encarpado livre à frente para apoio invertido, também 

com ½ volta (180º) durante a fase de apoio invertido (Endo encarpado)    
- D 

Balanço circular encarpado livre atrás para apoio invertido, também com 

½ volta (180º) durante a fase de apoio invertido    
- D 

De apoio – balanço circular encarpado livre atrás para a posição semi-

invertida encarpada atrás  
- D 

Stalder atrás na Bs com contra-movimento e passagem com mi 

afastados atrás por cima da Bs para suspensão (passagem Ricna)  E E 

Stalder à frente em pegas cubitais para apoio invertido com 1/1 volta 

(360º) na fase de apoio invertido  
- E 

Stalder atrás para apoio invertido com 1 ½ volta (540º) na fase de apoio 

invertido  
E E 

Balanço circular encarpado livre à frente com 1/1 volta (360º) durante a 

fase de apoio invertido (Endo encarpado) 
 

-  E 

Balanço circular encarpado livre atrás com 1/1 volta (360º) durante a 

fase de apoio invertido  
- E 

GRUPO V – GIGANTES COM PÉS 
CÓD. 

2001 

CÓD. 

2005 

Volta de apoio facial atrás na Bs ou na Bi para apoio (com ou sem apoio 

das mãos)  A - 

Volta de apoio facial à frente na Bs ou na Bi para apoio (com ou sem 

apoio das mãos)  
A - 

Volta de apoio facial atrás na Bi – impulsão com as ancas – vôo para 

retomar a Bi para se balançar à frente  A A 

Balanço circular à frente ou atrás, sobre os pés, encarpado ou com 

pernas afastadas  
A A 

Balanço circular engrupado à frente ou atrás na Bi ou na Bs até à 

posição de pé. Também com mudança de pegas para suspensão na Bs  
A - 

Apoio dorsal na Bi ou na Bs – volta de apoio dorsal à frente para apoio 

dorsal na Bi, também com mudança de pegas para suspensão na Bs  A - 

Apoio dorsal na Bi ou na Bs – volta de apoio dorsal à frente com 

passagem dos mi afastados atrás para suspensão na mesma barra  
A A 



 

X 

 

Apoio dorsal na Bi ou na Bs – volta de apoio dorsal atrás na Bi 
 

A A 

Apoio dorsal na Bi ou na Bs – volta de apoio dorsal atrás na Bi, com 

mudança de pegas para suspensão na Bs  
A - 

Balanço atrás por baixo da Bs (propulsão) para suspensão na Bs  A A 

Balanço por baixo da Bs com ½ volta (180º) para suspensão na mesma 

barra 
 

A - 

Volta de apoio facial atrás na Bi – impulsão com as ancas com 

passagem livre à frente com mi afastados para apoio dorsal (Korbut)  
B - 

Balanço circular atrás encarpado na Bs com vôo para a posição de pé 

na Bi  
B - 

Apoio dorsal na Bi – volta de apoio dorsal à frente para apoio livre com 

½ volta (180º) para suspensão na Bs, também – suspensão ou apoio 

dorsal na Bs – passar para trás encarpado e báscula dorsal à frente 

(livre) ou volta de poio dorsal à frente (livre) – com ½ volta (180º) para 

suspensão na Bs 

 

 

 

B - 

Apoio invertido na Bs – passagem dos mi entre as pegas, volta de apoio 

dorsal à frente para apoio livre – com impulsão dos mi sobre a Bi, mortal 

à frente para suspensão na Bs para terminar em pegas palmares 
 

B - 

Apoio dorsal na Bi ou na Bs – volta de apoio dorsal atrás na Bi com ½ 

volta (180º) e mudança de pegas para suspensão na Bs  
B - 

Apoio dorsal na Bs – volta de apoio dorsal atrás, saltando atrás com mi 

estendidos para suspensão na Bi  
B B 

Balanço por baixo da Bi com mudança de pegas para suspensão na Bs, 

também com ½ volta   
B - 

Balanço por baixo da Bs (apoio dos pés) com ½ volta (180º) para 

suspensão na Bs  
B A 

Balanço por baixo da Bs com ½ volta (180º) para apoio livre na mesma 

barra  
B - 

Balanço circular encarpado atrás 
 

- B 

De frente para a Bs – Balanço circular facial livre atrás na Bi e torpedo 

para suspensão na Bs, também com ½ volta (180º) (mi afastados ou 

unidas) ou stalder atrás na Bi de frente e torpedo para suspensão na Bs 
 

C C 

Virada para o interior – stalder atrás na Bi, torpedo para suspensão na 

Bs  - C 

Volta de apoio facial atrás na Bi – impulsão com as ancas – com ½ ou 

1/1 volta (180º ou 360º) e mudança de pegas para suspensão na Bs   
C - 

Apoio dorsal na Bs, de costas para a Bi – descair atrás para suspensão 

dorsal semi-invertida ou sentada, báscula dorsal à frente ou volta de 

apoio dorsal à frente – passagem com mi afastados atrás e vôo atrás 

por cima da Bi para suspensão, também - volta de apoio dorsal à frente 

com passagem dos mi afastados atrás e mudança de pegas para 

suspensão na Bs 

 

 
 

C C 

Apoio dorsal na Bs (perna unidas) – balanço dorsal atrás para 

suspensão dorsal puxada de balanço à frente para apoio dorsal livre na 

Bs (volta Steinmann) 
 

C C 

Balanço atrás (propulsão) (Schleudem) por baixo da Bs perto do apoio 

invertido, saltando para pegas dorsais na Bs  
C C 

Suspensão na Bs, de costas para a Bi – passar para trás com o corpo 

encarpado – balanço atrás por baixo da Bs (propulsão) (Schleudem) e 

vôo por cima da Bi para suspensão, também em apoio dorsal na Bs, 

balanço atrás por baixo da Bs (propulsão), etc. 

 
C C 

Balanço circular encarpado à frente em pegas dorsais ou cubitais para 

apoio invertido, também com ½ volta (180º) na fase de apoio invertido    
- C 

Balanço por baixo da Bi com contra-movimento à frente em vôo para 

suspensão na Bs  
C B 

Balanço por baixo da Bs com 1 ½ volta (540º) para suspensão na Bi ou 

na Bs  
C C 



 

XI 

 

Balanço circular encarpado à frente para apoio invertido, também com ½ 

volta (180º) na fase de apoio invertido   
C - 

Balanço circular encarpado atrás para apoio invertido, também saltando 

em pegas palmares na fase de apoio invertido, também com ½ volta 

(180º)  
C C 

Volta de apoio facial atrás na Bi ou na Bs com vôo e passagem dorsal 

por cima da barra com ½ volta (180º) para suspensão na mesma barra – 

também balanço circular facial livre atrás na Bs 
   D D 

Passar os mi entre as pegas, Adler, volta de apoio dorsal à frente para 

terminar em pegas cubitais a 30º  
- D 

Passar os mi entre as pegas, Adler – volta de apoio dorsal à frente para 

apoio livre. Para terminar em pegas cubitais na fase de apoio invertido, 

também com ½ volta   
D E 

Apoio dorsal livre na Bs (mi unidos) 

- balanço circular dorsal livre atrás – continuar em apoio dorsal livre 

atrás por cima da Bs para suspensão (Mirgorodskaia) 

- balanço dorsal atrás para suspensão dorsal – continuar para mortal 

atrás empranchado (ou encarpado) entre as barras para apoio livre na 

Bi (Teza) 

- balanço dorsal atrás para suspensão dorsal e ½ volta (180º) para 

apoio invertido na Bs (Teza) 

 

 

D D 

Apoio dorsal livre na Bs (mi unidos) – balanço circular dorsal livre atrás 

com contra-movimento e passagem para trás com mi afastados e com 

vôo  
 

D C 

Apoio dorsal livre na Bs (mi unidos) – balanço circular dorsal livre atrás 

com contra-movimento e passagem encarpada atrás sobre a Bs para 

suspensão na Bs (Li-Li) 
 D D 

Balanço circular encarpado à frente para apoio invertido, com 1/1 volta 

(360º) na fase de apoio invertido  
D - 

  Balanço atrás por baixo da Bs (propulsão) e vôo para apoio invertido 

(propulsão Zuchold)  
D D 

Balanço circular encarpado à frente em pegas dorsais ou cubitais para 

apoio invertido, também com 1/1 volta (360º) na fase de apoio invertido  
- D 

Balanço circular encarpado atrás com 1/1 volta (360º) na fase de apoio 

invertido  
D D 

Apoio facial na Bi de costas para a Bs – balanço circular encarpado 

atrás passando por apoio invertido com vôo para suspensão na Bs  
D D 

Virada para o interior da Bi – balanço circular encarpado atrás, 

passando por apoio invertido com vôo e ½ volta (180º) para suspensão 

na Bs 
 

- D 

Apoio facial invertido na Bs – balanço circular encarpado atrás com 

contra-movimento e passar para trás com mi afastados por cima da 

barra superior para suspensão (Ray) 
 

D E 

Apoio invertido na Bs – passagem dos mi entre as pegas, Adler – volta 

de apoio dorsal à frente para apoio livre (para terminar em pegas 

cubitais) na fase de apoio invertido (Luo)  
E - 

Apoio invertido na Bs, face à Bi – balanço por baixo da Bs com 1 ½ volta 

(540º) e vôo por cima da Bi para suspensão na Bi (Strong)  
E - 

Virada para fora da Bs – balanço por baixo da Bs com apoio dos pés – 

contra-movimento e mortal à frente com os mi afastados para 

suspensão na Bs  
E F 

Balanço circular encarpado atrás, com 1 ½ volta (540º) na fase de apoio 

invertido  
E E 

Apoio facial invertido na Bs – balanço circular encarpado atrás com 

contra-movimento e passar para trás com o corpo encarpado por cima 

da Bs para suspensão  
 

- F 

 

 

 

 



 

XII 

 

GRUPO VI - SAÍDAS 
CÓD. 

2001 

CÓD. 

2005 

Apoio facial na Bs – balanço por baixo da barra (também livre) até à 

posição de pé dorsal  
A - 

Apoio facial na Bs – balanço por baixo da barra com ½ ou 1/1 volta (180º 

ou 360º) para a posição de pé dorsal  
A A 

Apoio facial na Bs – balanço livre por baixo da barra com ½ ou 1/1 volta 

(180º ou 360º) para a posição de pé dorsal  
A A 

Descer entre as barras e balanço á frente e mortal atrás engrupado, 

encarpado ou empranchado  
A A 

Descer entre as barras (em pegas palmares ou cubitais) – ou balanço à 

frente entre as barras, mortal à frente engrupado, encarpado ou 

empranchado 
 

A A 

Apoio facial na Bs – balanço por baixo da Bs e mortal à frente engrupado 

ou encarpado  
B B 

Apoio facial na Bs – balanço por baixo da Bs com ½ volta e mortal atrás 

engrupado ou encarpado (Comaneci)  
B B 

Descer entre as barras e balanço á frente e mortal atrás empranchado 

com ½ ou 1/1 pirueta (180º ou 360º)  
B B 

Descer entre as barras – balanço à frente e duplo mortal atrás engrupado  B B 

Apoio invertido em pegas palmares – balanço circular livre com mi 

afastados na Bs e mortal à frente engrupado  
B A 

Descer entre as barras – balançar à frente e mortal à frente engrupado, 

encarpado ou empranchado com ½ ou 1/1 pirueta (180º e 360º)  
B B 

Volta de apoio facial atrás na Bi ou na Bs – torpedo. Também balanço 

circular livre atrás - torpedo  B B 

Apoio facial na Bs, de frente para a Bi – balanço atrás próximo do apoio 

invertido e mortal à frente engrupado  
B B 

Apoio facial na Bs – balanço por baixo da Bs e mortal à frente engrupado 

ou encarpado com ½  (180º)  
C C 

Apoio facial na Bs – balanço livre por baixo da Bs e mortal à frente 

engrupado ou encarpado  
C C 

Apoio facial na Bs – balanço livre por baixo da Bs e mortal à frente 

engrupado ou encarpado com ½ pirueta (180º)   
C C 

Apoio facial na Bs – balanço livre por baixo da Bs com ½ volta (180º) e 

mortal atrás engrupado ou encarpado   C C 

Descer entre as barras e balanço á frente e mortal atrás empranchado 

com 1 ½ ou 2/1 pirueta (540º ou 720º)  
C C 

Descer entre as barras – balanço à frente e duplo mortal atrás encarpado 
 

C C 

Descer entre as barras – balançar à frente e mortal à frente engrupado, 

encarpado ou empranchado com 1 ½ pirueta (540º)  
C C 

Descer entre as barras – balançar à frente e mortal à frente engrupado, 

encarpado ou empranchado com 2/1 pirueta (720º)  
- C 

Volta de apoio facial atrás (também livre) na Bi ou na Bs – torpedo com 1/1 

pirueta (360º) (dos dois lados) 
 

 
C C 

Apoio facial, de frente para a Bi – balanço atrás próximo do apoio invertido 

e mortal à frente encarpado ou mortal atrás engrupado  
C C 

Gigante facial com ½ volta, mortal atrás engrupado  - C 

Apoio facial na Bs, de frente para a Bi – volta livre para apoio invertido e 

mortal atrás engrupado ou encarpado  
C C 

Apoio invertido na Bs, de costas para a Bi – gigante facial e mortal atrás 

da Bs (Gonzales)  
C C 

Apoio facial exterior á Bs – balanço circular encarpado atrás e mortal atrás 

engrupado ou encarpado sobre a Bs  
- C 

Apoio facial na Bs – balanço por baixo da Bs e mortal à frente engrupado 

ou encarpado com 1/1 pirueta (360º)  
D C 



 

XIII 

 

Apoio facial na Bs – balanço livre por baixo da Bs e mortal à frente 

engrupado ou encarpado com 1/1 pirueta (360º)  
D D 

Apoio facial na Bs – balanço por baixo da Bs com ½ volta (180º) e mortal 

atrás empranchado  D D 

Apoio facial na Bs – balanço livre por baixo da Bs com ½ volta (180º) e 

mortal atrás empranchado (Okino)  
D D 

Descer entre as barras e balanço á frente e mortal atrás empranchado 

com 2 ½ pirueta (900º)  
- D 

Descer entre as barras – balanço à frente e duplo mortal atrás engrupado 

com 1/1 pirueta (360º) durante o 1º (Morio) ou 2º mortal (Chousovitina)  
D D 

Descer entre as barras – balanço à frente e duplo mortal atrás 

empranchado, com ½ pirueta e moral atrás encarpado com ½ pirueta 

(180º) (Varga) 
 D D 

Descer entre as barras – balanço à frente e duplo mortal atrás 

empranchado  D D 

Descer entre as barras – balanço à frente e mortal atrás engrupado com 

½ pirueta (180º) e mortal à frente engrupado (Fontaine)  D D 

Descer entre as barras – balanço à frente e mortal atrás engrupado com 

½ pirueta (180º) e duplo mortal à frente engrupado (Fontaine)  
D D 

Descer entre as barras (em pegas palmares ou cubitais) – descair à 

frente entre as barras – balanço à atrás e duplo mortal à frente 

engrupado, também com ½ pirueta (180º) 
 

D D 

(Apoio invertido na Bs em pegas palmares ou cubitais [Arai]) – descair à 

frente entre as barras – balanço à atrás e duplo mortal à frente 

engrupado com ½ pirueta (180º) – também mortal à frente engrupado 

com ½ pirueta (180º) no mortal atrás engrupado 

 
D D 

Volta de apoio facial atrás (também livre) na Bi ou na Bs – torpedo com 

mortal atrás engrupado (Muchina)  
D D 

Apoio invertido na Bs – Stalder atrás passando por apoio invertido e 

mortal atrás engrupado ou encarpado  
D C 

Apoio facial na Bs – balanço por baixo da Bs e mortal à frente 

engrupado ou encarpado com 1 ½ pirueta (540º)  
E D 

Apoio facial na Bs – balanço livre por baixo da Bs e mortal à frente 

engrupado ou encarpado com 1 e ½ pirueta (540º)  
E E 

Apoio facial na Bs – balanço por baixo da Bs com ½ volta (180º) e 

mortal atrás engrupado com 1/1 pirueta (360º) (Kraeker)  
E D 

Descer entre as barras e balanço á frente e mortal atrás empranchado 

com 3/1 pirueta (1080º) (Bar)  
E E 

Descer entre as barras – balanço à frente e duplo mortal atrás 

empranchado com 1/1 pirueta (360º) durante o 1º ou 2º mortal   
E E 

Descer entre as barras – balanço à frente e mortal atrás empranchado 

com ½ pirueta (180º) e mortal à frente empranchado  
- E 

Descer entre as barras – balanço à frente com ½ pirueta (180º) e duplo 

mortal à frente encarpado  - E 

Em pegas palmares ou cubitais – descair à frente entre as barras – 

balanço atrás e duplo mortal à frente encarpado com ½ pirueta (180º)  - E 

Volta de apoio facial atrás (também livre) na Bi ou na Bs – torpedo com 

½ pirueta (180º) e mortal à frente  E E 

Descer entre as barras – balanço à frente e duplo mortal atrás 

engrupado com 2/1 pirueta (720º) (Fabrichinova)  
Super

E F 

Volta de apoio facial atrás na Bi ou na Bs – torpedo com mortal atrás 

engrupado com 1/1 pirueta (360º) (Ma)  
Super

E F 

Descer entre as barras – balanço à frente e duplo mortal atrás 

empranchado com 2/1 pirueta (720º)   

Super
E G 

Volta de apoio facial livre atrás na Bi ou na Bs – torpedo com mortal 

atrás engrupado com 1/1 pirueta (360º) (Ma)  
- 

F 

Descer entre as barras – balanço à frente e triplo mortal atrás  - G 

 



 

XIV 
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ANEXO II 

 

COMPONENTES DE AVALIAÇÃO E ELEMENTOS APRESENTADOS PELAS 

GINASTAS NAS FINAIS DE PARALELAS ASSIMÉTRICAS DOS 

CAMPEONATOS DO MUNDO DE ANAHEIM (2003) E ESTUGARDA (2007) 



 

XVI 

 



 

XVII 

 

CAMPEONATO DO MUNDO 
 – ANAHEIM (2003) – 



 

XVIII 

 

CAMPEONATO DO MUNDO 
 – ANAHEIM (2003) – 

 



 

XIX 

 

CAMPEONATO DO MUNDO 
 – ANAHEIM (2003) – 

 



 

XX 

 

 



 

XXI 

 

CAMPEONATO DO MUNDO 
 – ANAHEIM (2003) – 

 

GINASTA G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 

NACIONALIDADE USA USA GBR PRK CHN UKR UKR CHN 

CLASSIFICAÇÃO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
  

ELEMENTOS BS 14 10 18 14 16 13 14 12 

ELEMENTOS BI  2 5 2 4 4 3 1 5 

MUDANÇAS DE 

BANZO 
3 2 3 3 3 3 2 3 

DESPEGUES 1 1 2 1 2 1 1 1 

ROT. (EIXO LONG. 
– 360º OU +) 

3 1 4 3 3 2 1 3 

SAÍDA COM ROT. 
LONG 

- - 1 - - - 1 1 

SAÍDA SEM ROT. 
LONG. 

1 1 - 1 1 1 - - 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
 

D
IF

IC
U

L
D

A
D

E
 

A 6 3 8 5 7 3 3 3 

B 3 6 4 7 5 4 5 6 

C 2 1 1 - 1 4 1 2 

D 4 3 6 5 5 4 5 5 

E 1 2 1 1 2 1 1 1 

F - - - - - - - - 

G - - - - - - - - 

E
X

IG
Ê

N
C

IA
S

 

G
R

U
P

O
 D

E
 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

Bs  Bi                 

Bi  Bs                 

Vôo                 

2,4,5     - - -       

Saída                 

V
A

L
O

R
 D

E
 L

IG
A

Ç
Õ

E
S
 D+C (0,10) - - - - - - - - 

D+D (0,10) - - - 1 2 1 - 1 

D+E (0,10) 1 - 2 1 1 2 1 1 

D+C (0,20) - - - - - - - - 

D+E (0,20) 1 2 - 1 1 - 1 - 

E+E (0,20) - - - - - - - - 

NÚMERO TOTAL DE 

ELEMENTOS 
16 15 20 18 20 16 15 17 

TOTAL DE VALOR DE 

DIFICULDADE 
3,30 3,10 3,60 3,30 3,70 3,50 3,40 3,50 

TOTAL DE EXIGÊNCIAS DE 

GRUPO ELEMENTOS 
2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 

TOTAL VALOR DE 

LIGAÇÕES 
0,30 0,40 0,20 0,40 0,50 0,30 0,30 0,20 

NOTA A 6,10 6,00 5,80 5,70 6,20 6,30 6,20 6,20 

 



 

XXII 

 



 

XXIII 

 

CAMPEONATO DO MUNDO 
 – ESTUGARDA (2007) – 



 

XXIV 

 

CAMPEONATO DO MUNDO 
 – ESTUGARDA (2007) – 

 



 

XXV 

 

CAMPEONATO DO MUNDO 
 – ESTUGARDA (2007) – 

 

 



 

XXVI 

 

 



 

XXVII 

CAMPEONATO DO MUNDO 
 – ESTUGARDA (2007) – 

 

GINASTA G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 

NACIONALIDADE RUS USA CHN GBR GER ROU PRK ITA 

CLASSIFICAÇÃO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
  

ELEMENTOS BS 19 19 24 16 14 21 15 21 

ELEMENTOS BI  6 6 3 5 5 4 2 1 

MUDANÇAS DE 

BANZO 
4 4 2 5 5 3 3 2 

DESPEGUES 3 2 3 3 1 4 2 2 

ROT. (EIXO LONG. 
– 360º OU +) 

3 3 3 1 2 3 3 2 

SAÍDA COM ROT. 
LONG 

1 1 - 1 - 1 - - 

SAÍDA SEM ROT. 
LONG. 

- - 1 - 1 - 1 1 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
 

D
IF

IC
U

L
D

A
D

E
 

A 6 8 6 10 6 12 6 7 

B 8 6 11 1 3 3 2 4 

C 3 2 2 2 3 2 3 4 

D 6 8 6 7 7 7 5 5 

E 2 1 2 1 - 1 1 2 

F - - - - - - - - 

G - - - - - - - - 

E
X

IG
Ê

N
C

IA
S

 

G
R

U
P

O
 D

E
 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

Bs  Bi                 

Bi  Bs                 

Vôo                 

2,4,5                 

Saída                 

V
A

L
O

R
 D

E
 L

IG
A

Ç
Õ

E
S
 D+C (0,10) - - - 1 1 - 1 - 

D+D (0,10) - 3 1 2 3 2 1 1 

D+E (0,10) 1 1 - - - - 1 - 

D+C ou + (0,20) 1 - - 1 1 - - - 

D+E (0,20) 2 1 2 - - 1 1 1 

E+E (0,20) - - - - - - - - 

NÚMERO TOTAL DE 

ELEMENTOS 
25 25 27 21 19 25 17 22 

TOTAL DE VALOR DE 

DIFICULDADE 
4,00 4,00 4,00 3,90 3,70 3,90 3,60 3,90 

TOTAL DE EXIGÊNCIAS 

DE GRUPO ELEMENTOS 
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

TOTAL VALOR DE 

LIGAÇÕES 
0,70 0,60 0,50 0,50 0,60 0,30 0,50 0,30 

NOTA A 7,20 7,10 7,00 6,90 6,80 6,70 6,60 6,70 

 


